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وآتوكو  ،كو دعرؾي افؽتوب وافسـياهداحلؿد اهلل افذي 

﴿احلؽؿي                            

         ﴾:وبورك  ،ر ـتى افسـيـث  [969]البقرة

كبقـو ورشقفـو وصذ اهلل ظذ  ،بػضؾف مداد افعؾامء واألئؿي

هودي افبؼيي وظذ آفف أرـون افديـ يف هذه افؽريؿ 

ومحؾي ـتوبف  ،يف ؽقوهى افظؾؿي ، ومصوبقح افدجكاألمي

 .افؼقيؿ وافسـي

 وبعد...

 :أٍِا القارئ الكرِم

ادخترصةة مةـ ظؾةؿ تؼػ ظذ هذه افعجوفةي أن  ظـد

معوكقفةةو أفػوطفةةو وظؾقةةؽ أن تػفةةؿ احلةةديٌ ؾةة  بةةد 

 إن صوء اهلل تعوػ. األمثؾي ومؼوصدهو وشـرضب فؽ 

  ÷كبقـويف حتصقؾؽ فسـي  ؾلرجق اهلل تعوػ أن تستػقد
 .مـفو ػؾتعؾؿ افصحقح مـ افضعق
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 افتدويـ إػ يقمـةووال يزال  ،فػً ؾقف افؽتىؾفق ؾـ أ  

 وظؾقمفو.هذا فؾسـي ادطفرة 

ادمفػوت يف هذا افػـ ظـدكو )افػؾؽ افدوار( ومـ أبرز 

)فقامةةع وير افةةقز فؾسةةقد اامةةوم احلةةوؾظ صةةورم افةةديـ

 األكقار( فإلمةوم احلجةي  ةد افةديـ بةـ ملؿةد ادميةدي

فؾسقد افع مةي  (و)ظؾقم احلديٌ ظـد افزيديي وادحدثغ

وكظرًا حلوجي  ،وً ثديح و، وؽرهو ؿديامً ظبد اهلل محقد افعزي

بتؾخةقص أهةؿ  ؿؿـو دعرؾي ظؾؿ احلديٌافطوفى ادبتدئ 

مةع وإضوؾي بعض افػقائد افتل تتـوشى  ،األصقوء اف زمي

 ظؼقل وؿدرات افط ب يف هذه ادرحؾي.

ةة إكةةف ظةةذ  ،ويةةرىى ؼ اهلل اجلؿقةةع إػ مةةو  ةةوؾ 

 ؿدير. رء ـؾ
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يؿ هق مصدر افتؼيع األول ؾنن إذا ـون افؼرآن افؽر

ؾفل  ،فؾتؼيع ااش مل افسـي افـبقيي تعتز ادصدر افثوين

 ﴿ؿول تعوػ: افؽريؿ ادبقـي فؾؼرآن             

     ﴾  : [44]النحل. 

 ،ؾوفسـي مبقـي دو  توج افـوس إػ بقوكف مـ افؼرآن افؽريؿ

  ﴿ :بوتبوع افسـي افـبقيي يف ؿقفف ظز وجؾتعوػ هلل وؿد أمر ا

      ﴾ :[7]الحشر. 

﴿وؿول شبحوكف وتعوػ:              

                               

           ﴾:[66]األنبياء. 

﴿ :وؿول شبحوكف                   

                  ﴾:[66]النور. 

ؾوفسـي افـبقيي
(1)

 ،÷تتؿثؾ يف صخص افرشةقل اهلل  

 ـــــــــــــــــــ
كسبي افسـي افـبقيي إػ صوحى افؼيعي ملؿةد صةؾقات اهلل ظؾقةف وآفةف هةل  (1)

كسبي  وزيي، ألن افسـي جوءت ظـ اهلل تعوػ بوفقحل. اكظر ـتةوب افؼقةوس 

 فإلموم اهلودي ظؾقف افس م.



 

-8- 

كل  الا أفلْىل رس ر لّ      ف افعؾامء افسـي بلهنو )وفذفؽ ظر  
( وبعضةةفؿ أضةةوف أُ تقرِللر ،أُ فعلل  ،اللي لللّ  ÷ اهلل

، وادراد ـؾ مو صدر ظةـ أيضًو إػ مو تؼدم افصػي اخلؾؼقي

 ،واألؾعةةةول ،مةةةـ األؿةةةقال ÷ افرشةةةقل األـةةةرم

 وافتؼريرات، ممو صح وثبً روايي ودرايي.

ون افؼرآن افؽريؿ ؿد  ؾؽةذفؽ  ÷كبقةف وتبوع ـو بحث  وإذاـ 

حيمل  »:  ÷ فؾـوس أمهقي احلديٌ افـبقي ؾؼةول ÷ ؿد بغ  

 ،هذا العلم من ك  خلف عدوله ينفون عنله رريلف اللل لن

رواه اامةوم األظظةؿ  شوتيويل  اال هلن ،ل ادبطللنواىتح 

وؽةرهؿ  ،دسـد افؼةيػ، ورواه افبقفؼةليف ا× ظع بـ  زيد

 ء.مـ ادحدثغ وافػؼفو

وهةق ظؾةؿ احلةديٌ  ،ؾلهؾ افعؾؿ  ؿؾقن هذا افعؾؿ

ـام ؿةول  ÷ويعؾؿقكف افـوس ويؼتدون بـبقفؿ  ،افؼيػ

 ﴿ادةةقػ ظةةز وجةةؾ:                        

                              ﴾ :92األحزاب]. 

األمهقةي جعؾةً األمةي ااشة مقي خؾػةًو بعةد ذه وه

وظةةذ مصةةدرهؿ  ، ةةوؾظقن ظةةذ هةةذا افػةةـ ،شةةؾػ

 ،كقا األحوديٌ افـبقيي ومجعقهةوؾؼد دو   ،افتؼيعل افثوين
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ي  ؿقع ااموم األظظؿ افسـي افـبقيمـ وـون أول مو مجع 

 وشقليت ذـر ذفؽ إن صوء اهلل تعوػ.×زيد بـ ظع

أو  ،مـ احلديٌ ظـف بام مل يؼؾةف ÷ر رشقفـو افؽريؿ وحذ  

أهي  الن س إي كم وكثرة احلديث ملن ال ل عنلي »ؾؼول: ـطؼف ي

مل أا  فلوتبلوأ مقعلده ملن م   ، ومن ا ل علي فال يقول إال حق ً 

 .[117]رواه ااموم أبق ضوفى يف األمويل  شالن ر

فـةو إػ أكةف شةقؽثر احلةديٌ ظـةف كب    ÷أن افـبل ؾودعـك 

ةذبوً  ،صدؿوً  ؾؿـف مو يؽقن ؾقجةى ظؾقـةو أن  ،ومـف مو يؽقنـ 

كعرف احلديٌ افصحقح افذي هق افصدق مـ فسون افصودق 

-وضةع افعؾةامء وهلذا  ،ظؾقف وأن كعرف ادؽذوب ،ادصدوق

مو يسةؿك )بؿصةطؾح احلةديٌ أو ظؾةقم   -تعوػ رمحفؿ اهلل 

أو  ،فعةوملووضعقا ؾقف افؼقاظةد افتةل يتقصةؾ اةو ااحلديٌ(

 ،أو ادقضةقع ،عرؾةي افصةحقح مةـ افضةعقػافبوحٌ إػ م

يف هةذه افعجوفةي  وهق مو شـضعف ،ومعرؾي افغٌ مـ افسؿغ

افط ب فقؽقكقا ظذ معرؾةي تومةي بؼقاظةد  ائـوادخترصة ألظز  

ؾةنن مةـ شةور  ،بقا ادزيدويتطؾ   ،عقاؾقتقش   ،ومبودئ هذا افػـ

 وصؾ. ظذ افدرب
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 %بةـ أ  ضوفةى   ادةممـغ ظةعمع أمةرشقيًو ؼػ ـف
ؾؼةول:  -يف ظرص افصحوبي-وأحقاهلؿ افرواة  دثـو ظـ حوفي 

وكوشةخًو  ،وصةدؿًو وـةذبوً  ، ً )إن يف أيدي افـوس حؼًو وبةوض

 ،وحػظًو وومهةوً  ،وملؽاًم ومتشواوً  ،وظومًو وخوصوً  ،ومـسقخوً 

ذب ظعي  ظذ ظفده حتةك ؿةوم خطقبةًو  ÷رشقل اهلل  وفؼدـ 

وإكةام  شكذب عّذ متعمدًا فلوتبوأ مقعلده ملن النل رمن »ؾؼول:

 -:أتوك احلديٌ مـ أربعي رجول فقس هلؿ خومس

 مظفةةر فإليةةامن متصةةـع ،(: رجةةؾ مـةةوؾؼاملوللافقّ )

بؽةةةذب ظةةةذ  ،وال يتحةةةرج ،ال يتةةةلثؿ ،بواشةةة م

ؾؾق ظؾؿ افـوس أكف مـوؾؼ ـوذب  ،متعؿداً  ÷ اهلل رشقل

صةوحى ـفؿ ؿةوفقا وفؽة ،ؿقففيصدؿقا مل و ،مل يؼبؾقا مـف

ةوف   ،رآه وشؿع مـةف ÷ اهلل رشقل يلخةذون  ،ظـةف ػ  ؼ 

ووصػفؿ  ،وؿد أخزك اهلل ظـ ادـوؾؼغ بام أخزك ،بؼقفف

بام وصػفؿ بةف فةؽ
(1)

ؾتؼربةقا إػ أئؿةي  ثةؿ بؼةقا بعةده ،

 ـــــــــــــــــــ
وصػ اهلل تعوػ ادـوؾؼغ بوفؽذب وافعداوة واخلةداع وؽةر ذفةؽ ؿةول اهلل  (1)

شةةةبحوكف ﴿             ﴿ :وؿةةةول ظةةةز شةةةؾطوكف ﴾       

      ﴿ :وؿول تعوػ ﴾                       .﴾ 
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ة ،وافةدظوة إػ افـةور بةوفزور وافبفتةون ،افض ل قهؿ ؾقف 

ؾلـؾقا اؿ  ،ومًو ظذ رؿوب افـوسوجعؾقهؿ حؽ   ،األظامل

ؾفةذا  ، مةـ ظصةؿ اهللوإكام افـوس مةع ادؾةقك إال ،افدكقو

 األربعي. أحد

صةقاًو مل  ÷(: ورجؾ شؿع مـ رشقل اهلل اخللائوّ  )

ؾقهؿ ، ػظف ظذ وجفف
(1)

ؾفةق يف  ،ومل يتعؿد ـةذبوً  ،ؾقف 

ويؼقل: أكةو شةؿعتف مةـ رشةقل  ،ويعؿؾ بف ،يديف يرويف

وفق ظؾؿ  ،ؾقف مل يؼبؾقه ؿ  ه  ؾؾق ظؾؿ ادسؾؿقن أكف و   ÷اهلل

 هق أكف ـذفؽ فرؾضف.

( ٖ  ÷(: ورجؾ ثوفٌ شؿع مـ رشةقل اهلل أً  الشلهٍ
 ،ؾحػظ ادـسةقخ ،وهق ال يعؾؿ ،ثؿ هنك ظـفصقاًو يلمر بف 

وفق ظؾةؿ  ،مـسقخ فرؾضفأكف ؾؾق ظؾؿ  ،افـوشخومل  ػظ 

 ادسؾؿقن إذ شؿعقه مـف أكف مـسقخ فرؾضقه.

 ،ابع مل يؽذب ظةذ اهلل(: وآخر راحللافوّ  الالاولّ   )

وتعظةقاًم  ،مبغض فؾؽذب خقؾًو مةـ اهلل ،رشقففوال ظذ 

 ـــــــــــــــــــ
   وهؿ: بؿعـك ؽؾط وزكًو ومعـك. (1)
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 بؾ حػظ مو شةؿع ظةذ وجفةف ،ؿومل ي    ÷اهلل  فرشقل

هةق و ،ومل يةـؼص مـةف ،مل يزد ؾقف ،ؾجوء بف ظذ مو شؿعف

 ،ى ظـةفوحػةظ ادـسةقخ ؾجـ ة ،ؾعؿؾ بةفحػظ افـوشخ 

ع ـةؾ ؾقضة ،وادحؽؿ وادتشةوبف ،وظرف اخلوص وافعوم

 مقضعف. رء

  م فف وجفون:افؽ ÷وؿد ـون يؽقن مـ رشقل اهلل 

ؾؽ م خوص، وـ م ظوم، ؾقسؿعف مـ ال يعرف مو ظـك 

ؾقحؿؾةةف  ÷قل اهلل بةةف وال مةةو ظـةةك رشةة ،اهلل شةةبحوكف

ومو  ،ومو ؿصد بف ،افسومع ويقجفف ظذ ؽر معرؾي بؿعـوه

مةـ  ÷ اهلل وفقس ـؾ أصحوب رشقل ،خرج مـ أجؾف

 حتك إن ـةوكقا فقحبةقن أن ءةلء ،ـون يسلفف ويستػفؿف

األظرا  وافطورئ
(1)

 وـون ال يؿةر   ،سؿعقايؾقسلفف حتك  

ؾفذه وجقه مو  ،وحػظتف ،  مـ ذفؽ رء إال شلفتف ظـف

وظؾؾفةؿ يف روايةو(ؿ( اكتفةك  ،يف اخت ؾفؿظؾقف افـوس 

 ـــــــــــــــــــ
 افطورئ: هق افقارد ادحتوج إػ ادسلفي. (1)
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غ وشةةقد افقصةةقغ ظةةذ بةةـ أ  ـةة م أمةةر ادةةممـ

 .%ضوفى

يف هنويي ذحف فؽة م   % لا  اإلااه حيْٕ بي محزٔ

هذا مو فػظف: ؾفذه افـؽتي افتل ذـرهو   %أمر ادممـغ 

أحؽوم األخبور افتةل يةذـرهو أمر ادممـغ جومعي ألـثر 

 بلخرصةؿةد مجعفةو  ،األصقفققن، ويطـبقن يف تػصةقؾفو

وأؿؾف فػظ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــ
 [.1713-4/1712يص ]افديبوج افقيض ذح ـ م افق (1)
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كةقا ؿقاظةده إػ هذا افعؾؿ دوي وريي افرضافـوس حلوجي 

وافـوشةخ مةـ  ،افصحقح مـ افسؼقؿوضحقا أو ،افعؾؿقي

األخبةور وظؾقمفةو تـوؿؾ افعؾةامء  ، وؿد وهؽذا ،ادـسقخ

كً يف أمةوــ متػرؿةي مةـ ؿ دو  ث ،يف افبداييتـوؿً  صػقيًو 

 ،بغرهو مـ افعؾقم األخةرى ـوفػؼةف ًبؾ مزج ،افؽتى

 ،ؾؿ مل يؽـ مسةتؼً  بحةد ذاتةفوأصقفف، يعـل أن هذا افع

ثةؿ تطةقر فقؽةقن  ،ـةام ذـركةو ممزوجًو بغةرهـون وفؽـف 

صةػ ـتمستؼً  صلكف صلن افعؾقم األخةرى، وذفةؽ يف م

وأول مةـ أؾةرد هةذا افعؾةؿ، بةؾ  ،افؼرن افرابع اهلجري

افشةفر واحلةوؾظ  افؽبةر بحد ذاتف هق ادحدثجعؾف ؾـًو 

هة(ؾنن فف ظةدة 332) شـي د بـ ملؿد بـ ظؼدة ادتقيفأمح

 ومسوكقدهؿ. هذا افعؾؿ، وتراجؿ افرجول ـتى يف

وجوء بعده افع مي احلسـ بـ ظبةد افةرمحـ افرام فرمةزي 

هة( ثؿ تبعف أبق ظبد اهلل ملؿةد بةـ ظبةد اهلل 367شـي ) ادتقيف

تةوبهةة( ؾصةـ  475شةـي ) احلوـؿ افـقسوبقري ادتةقيف  ػـ 

د بةـ ظبةد اهلل وجوء مـ بعده أبةق كعةقؿ أمحة )ظؾقم احلديٌ(

)ادسةتخرج  ـتةوب ػهة( ؾصـ  437شـي ) ادتقيفاألصػفوين 
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ثؿ تبعةف أبةق بؽةر أمحةد بةـ ظةع  (ظذ معرؾي ظؾقم احلديٌ

تةوب )افؽػوفةي يف هةة( ؾصةـ  463شـي ) اخلطقى ادتقيف ػـ 

وال تةزال  ،ظؾؿ افروايي( وهؽذا تتوبعً ادصـػوت وادمفػوت

 هذا. يقمـو إػ

ةيل صةح وثبةً أن أووؿد  هةق وع ـتةوب حةديثل مج 

ؾفةق بحةؼ افسةوبؼ  ،ادسـد ادسؿك بؿسةـد اامةوم زيةد

يي ممفػةوت ظةدة يف افزيدوألئؿي  ،يف هذا افػـ بوفتلفقػ 

مـفةةةو ممفػةةةوت اامةةةوم افؼوشةةةؿ بةةةـ  ،هةةةذا افػةةةـ

ـ ظقسك وااموم أمحد ب (هة246)شـي ادتقيف%إبراهقؿ

ادميةد و ،وافـةوس ،اهلةودي(، وااموم هة247)شـي ادتقيف 

أ  افعبةوس واامةوم  ،وأخقف افـةوضؼ بةوحلؼ أ  ضوفةى ،بوهلل

بعؾةقم وال تةزال ممفػةو(ؿ  ،ادرصد بوهلل وؽةرهؿو ،لاحلسـ

ـةكصةذاهو  حػقيمتصؾي أبقفؿ ادصطػك  ﴿ ثامرهةو وُت      

               ﴾. 

فػـ اهذا عرف أوالً ؿقاظد تافطوفى أن كو وال بد ظزيز

فؼقاظد افؼقيةي وبو ،بعغ افبصرةمعرؾتف ويف  ،ؾقفتدخؾ ف

ألهنةؿ ؿةد "كةو ؿقاظةد أهةؾ افبقةًادتقـي، وؿةد اخس

 وضبؼقهو يف مرويو(ؿ. ،افتزمقا هذه افؼقاظد يف مـفوجفؿ
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 ؟إذًا ؾام هل ؿقاظد أهؾ افبقً يف ؿبقل األحوديٌ

ي فتؿققز ىقلّ   افصحقح مـ افضعقػ أو : افؼقاظد اهلوم 

 وهل: " ادقضقع ظـد افعسة افطوهرة

 :العرض عذ كت ب اهلل( 1)

ثوبتي تعتز األشوس ادتغ ألكف ال يؿؽةـ  ؿوظدة ؿقيي وهذه

توب اهلل وشـي كبقةف افتعورض  أو  ،ؾةنذا جوءكةو كةص ÷بغـ 

وفػ آيي مـةف ختأو بعبورة أصح  ،حديٌ خيوفػ افؼرآن افؽريؿ

ظرؾـةو أن هةذا احلةديٌ مؽةذوب ظةذ و ،وجى ظؾقـةو رده

شلوكذب علّذ  » ÷األكوم  شقد وـػك بؼقل ÷رشقل اهلل 

فام أت كم عني ف عرضلوه علذ  ،كام كذب عذ األىبو ء من ابل

وم  خ لفله فللوس منلي  ،كت ب اهلل فام وافقه فهو مني وأى  الته

واامةةوم  ،اامةةوم اهلةةوديو ،زيةةدرواه اامةةوم ، شومل أاللله

، واهلقثؿل وافطزاين يف افؽبر ،ؿد يف االظتصومبـ مل افؼوشؿ

 وؽرهؿ. ،يف اجلومع افصغروافسققضل  ، ؿع افزوائديف 
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وافؼقل افػصؾ، وفؼةد  ،ؼن احلؾفذا افعرض هق مقزا

وبؽةةؾ  ،تةةرد احلةةديٌ ÷ـوكةةً ظوئشةةي زوجةةي افـبةةل 

 .إذا مل يقاؾؼ افؽتوب افعزيزصجوظي ويؼغ 

رأى ربف فقؾي أكف  ÷افـبل إػ ومـ ذفؽ أكف كسى 

ؿد ربف؟ هؾ رأى ملهلو مرسوق: ؾسل ؟!اارساء وادعراج

 ،فؼد وؿػؿوفً: و ،وكػً أن اهلل ي رى ،لكؽرت ذفؽؾ

حدثؽ أن ملؿدًا رأى ربف ؾؿـ  ،صعري ممو ؿؾً أوؿػ  

  ﴿ؾؼد ـذب وتؾً ؿقل اهلل تعوػ:             

                   ﴾ :وهذه  [206]األنعام

 .وؽره افروايي أخرجفو افبخوري يف صحقحف

فةذفؽ  ،افؼةرآنظودي بقجقب افعةرض ظةذ ؾعوئشي 

بةدفقؾ  -تعوػ اهلل ظةـ ذفةؽ  -!! يرىتعوػ تـؽر أن اهلل 

 ÷ افـبلث بخ ف ذفؽ ظـ افؽتوب افعزيز، ومـ حد  
 يؿي.رصيح اآليي افؽربؾوفؼرآن افؽريؿ يؽذبف 

 ( تواتر احلديث:7)

 ؾوألمي ااش مقي تقجى افعؿؾ بوحلديٌ ادتقاتر
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إال مةو يؼبؾقن مـ األحوديٌ ال ظـد أهؾ بقً افـبقة و

و ممأو  ؿعًو ظذ صحتف، أو ـون رواتف ثؼوت  ـون متقاترًا،

وشةةةةقليت  ،فةةةةف يف ـتةةةةوب اهلل أصةةةةؾ وصةةةةوهد

 ادتقاتر. احلديٌ تعريػ

 ( تلقي احلديث ب لقبول:5)

احلسللن »هةةق مةةو تؾؼتةةف األمةةي بةةوفؼبقل ـحةةديٌ: و

أو مةو ـةون  ؿعةًو ظؾقةف .شواحلسن إم م ن ا م  أو اعلدا

 ..افخ مو تؼدم.

 :علوهم السالم (تقديم م  رواه أه  البوت1)

ة ، وذفؽ فعؾق مؽةوكتفؿ يف حتةريؿ و ،إشةـودهؿوؿةق 

وخةقؾفؿ مةـ اهلل وورظفؿ  ،وصدؿفؿ يف افروايياألخذ 

افتطفةرؾقفؿ مـ آيةوت افؽتةوب ـةيةي ودو ورد تعوػ، 
(1)

 

 ـــــــــــــــــــ
هل ؿقل اهلل تعوػ:﴿ (1)                             

 [ ﴾:33األحزاب]. 
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وادةةقدة
(1)

وادبوهؾةةي 
(2)

وؽرهةةو، ومةةو تةةقاتر ؾةةقفؿ ظةةـ  

وبلهةةؾ ـحةةديٌ افتؿسةةؽ بةةوفؼرآن  ÷اهلل  رشةةقل

افبقً
(3)

 ذفؽ. وكحق 

 ( اعتب ر إمج ع أه  البوت حجة:3)

دةو ورد يف حؼفةؿ  "ءى األخذ بنمجةوع أهةؾ افبقةً

مةـ اآليةوت  نمجةوظفؿافؼوضعةي بقجةقب افعؿةؾ بي حجي فؾو

ومةـ أراد ذفةؽ  ،واألحوديٌ، وؿد ذـرهو ظدد مـ ادةمفػغ

توب اؾؾر افع مي احلسةـ بةـ افؼوشةؿ وافدي وصقخل جعـ 

افؼةةقل افسةةديد )بةةة  كادسةةؿي  -رمحةةي اهلل ظؾقةةف -افرسةةاجل

توبـو)إرصود  ،األؾضؾ(  إػ ادـفٍ افسقي(.ادؼتدي ويفـ 

 ـــــــــــــــــــ
   هل ؿقل اهلل شبحوكف وتعوػ:﴿ (1)                

     [﴾ :23الشورى]. 
 وهل ؿقل رب األربوب:﴿ (2)                            

                         

    ﴾ [11عمران: آل]. 
ترـً ؾقؽؿ افثؼؾغ، مو إن متسةؽتؿ »–وآفف وشؾؿ  صذ اهلل ظؾقف–وهق ؿقل  (3)

اام فـ تضؾقا بعدي أبدًا ـتوب اهلل وظسيت أهؾ بقتل إهنام مل يػسؿو حتك يرد 

 .ش احلقض ظعي 
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منن عل علوه (اعتب ر م  صح عن أمر اد9ً)

 :السالم موضع احتج ج

ودو ورد يف صةلكف مةـ افؽتةوب  ،مؽوكتفاشتـودًا إػ ظؾؿف و

حديٌ افغدير وافسـيـ 
(1)

وادـزفي، 
(2)

وافرايي ،
(3)

 .وؽرهو ،

 (ابول مراشو  األئمة:2)

 ،وورظفةؿ ،وزهةدهؿ ،ؾؿراشقؾفؿ مؼبقفةي ايامهنةؿ

وؽرهةو مةـ خصةول  ،وظةدافتفؿ ،وكزاهتفؿ ،وصدؿفؿ

ةؾ صةحح اوؿد  ،افػضؾ  ،األحوديةٌ افتةل يرويةود رش 

 وشقليت تعريػ احلديٌ ادرشؾ. ،ووحؽؿ بصحتف

 ـــــــــــــــــــ
ك: حديٌ افقاليي وهق حديٌ متقاتر، ال ختتؾػ األمي يف صحتف (1)  .ويسؿ 

هورون مـ مقشك  أكً مـل بؿـزفي» -صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ –وهق ؿقفف  (2)

رواه ااموم زيد، واامةوم اهلةودي ومجقةع أئؿةي أهةؾ شإال أكف ال كبل بعدي

 افبقً وأخرجف افبخوري ومسؾؿ وافـسوئل يف اخلصوئص، وأمحد وؽرهؿ.

هق احلديٌ ادجؿع ظذ صحتف يقم خقز مـ ؿقل رشقل اهلل صةذ اهلل ظؾقةف  (3)

واهلل ورشةقفف و ةى اهلل ألظطةغ افرايةي ؽةدًا رجةً   بةف »وآفف وشؾؿ: 

ويؽػةةل أكةةف بةةوب مديـةةي ظؾةةؿ ادصةةطػك، ؾؿةةـ أراد افعؾةةؿ ش ورشةةقفف

 .افبوب ؾؾقلت
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 ( عدالة وضبط الراوي:8)

إال إذا ـةون ظةدالً  ،وال يؼبؾقن احلديٌ مةـ افةراوي

 ،ون ظةـ افػوشةؼوفراوي ؾ  يرديوكي اؾقتحرون  ،ضوبطوً 

وافـقاصةى ادعةةوديـ  ،وافضةول ـةةوخلقارج ،وال ادبتةدع

وفشةقعي وافغ ة ـ ،مـفؿغ افسوبي  % ادممـغ ظعألمر 

 ،وهةؿ ال يشةعرون ،اامومقي افذيـ  وربقن أهؾ افبقةً

 .وشـؼع يف تػوصقؾ مو كريده مـ ظؾقم احلديٌ
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ُالضعىل   ٔ الً: تقسْم احلدِح اي حْح القّ  :رس لسننيِوقسم ُأ

 احلديٌ ادؼبقل ويسؿك بوفصحقح واحلسـ.-1

ٌ ادةةردود ويسةةؿ-2 وتػصةةقؾ ذفةةؽ ػ.قك افضعاحلةةدي

 ـوآليت:

 تعريف احلديث الصحوح:-أ

هق مو اتصؾ شـده بـؼؾ افعدل افتوم افضبط ظـ افعدل 

 وشؾؿ مـ افشذوذ وافعؾي. ،افتوم افضبط

 ومـ هذا افتعريػ كستـتٍ ذوط احلديٌ افصةحقح

 -:يع ـام

ؿع ظؿةـ شأن يؽقن ـؾ راٍو ؿد  ق: وهاتاا  السود(1

 .ؾقؿف إػ آخر افسـد

: مو رواه ااموم األظظؿ زيد بـ ظع ظـ أبقف ظةـ لٌاجا

حيم  هذا العلم »: مرؾقظوً "جده ظـ أمر ادممـغ ظع
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 إفخ وؿد تؼدم.ش من ك  خلف عدوله...

ؾوتصةؾ  ،مـ همالء ؿد شؿع مةـ اآلخةر ؾؽؾ واحدٍ 

 .÷شـد احلديٌ إػ رشقل اهلل 

افسةومل  ،افعوؿةؾ ،: وافعدل هق ادممـعدالٖ اللراُ  ( 2

وكظوؾي شؾقـف  ،وصغوئر األوصوف اخلسقسي ،فػسؼمـ ا

إذ فسـو مؽؾػغ إال  ،ويؽػل طوهر افعدافي ،وضفورة شرتف

 واهلل متقيل افرسائر. ،بوفظوهر

يف درجةي ظوفقةي : وذفؽ ـقن افرجؾ رمتلاه الضله    (3

 ،ؾةة  يؽةةقن رسيةةع افـسةةقون ،مةةـ احلػةةظ وااتؼةةون

 وافغؾط. افسفق ـثر

ذ: هق خموفػي افثؼي فؾثؼةوت : وافشوخلَّ اي الشذُذ (4

 أو خموفػي افثؼي دـ هق أوثؼ مـف.

ل يؼةةدح يف : وافعؾةةي وصةةػ خػةةخلللَّ اللي العلللٖ (5

 افؼبقل وطوهره افس مي.

ؾنذا اشةتؽؿؾ احلةديٌ هةذه افؼةوط ؾفةق حةديٌ 

 ءى افعؿؾ بف يف األحؽوم افؼظقي.صحقح 
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 :تعريف احلسن -ب

 هق مو اتصؾ شـده بـؼؾ افعدل خػقةػ افضةبط ظةـ

وخة  مةـ افشةذوذ،  ،افعدل خػقػ افضةبط إػ مـتفةوه

 وافعؾي، أو مو ـون فف مـ جـسف توبع وصوهد ؾفق احلسـ.

: هل كػس ذوط افصةحقح إال أن افصةحقح شرُئٌ

 وهذا خػقػ افضبط. ،توم افضبط

 -:ُِوقسم رس لسنني

1) ٌ ومثوفةف  ،وتعريػف هق افتعريػ افسوبؼ :حسي لذاتل

ؿةي ظةـ أ  شةؾؿي ظةـ حديٌ )ملؿد بـ ظؿرو بـ ظؾؼ

للوال أن أصلع علذ »ؿول:  ÷هريرة( أن رشقل اهلل  أ 

 ش.أمتي ألمرهتم ب لسواك عند ك  صالة

ؾؿحؿد بـ ظؿرو بـ ظؾؼؿي مـ ادشفقريـ بوفصةدق 

فؽـف مل يؽـ مـ أهؾ ااتؼون مةـ جفةي شةقء  ،ؾفق ظدل

 ؾفق خػقػ افضبط. ،حػظف

صةحقح -أظـل حديٌ افسقاك  -هذا احلديٌ  :توهٌْ

ؾؼةةد رووه مةةـ ؽةةر هةةذه " ظـةةد أئؿةةي أهةةؾ افبقةةً
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افطريؼي. وذـركوه هـو ألن ادحدثغ يرضبقن ادثةؾ بةف يف 

 احلسـ فذاتف.

وهق احلةديٌ افضةعقػ إذا تعةددت  :احلسي لغريَ(2

إكةام  ،أو ـذبةف ،ومل يؽـ شبى ضعػف ؾسؼ افراوي ،ضرؿف

ؾرتؼةل احلةديٌ إػ أن يؽةقن حسةـًو  ،احلػظشقء  شببف

 .شاألذى ن من الرأس»وفف حديٌ: فغره، ومث

: يؼةةدم احلةةديٌ افصةةحقح ظةةذ احلسةةـ ظـةةد حكنلٌل

افتعورض، واحلديٌ احلسـ مثؾ افصحقح يف االحتجةوج 

 وافعؿؾ بف.

 احلديث الضعوف: -لج

 ،وهق احلديٌ افذي ال ُتتؿع ؾقةف صةػوت افصةحقح

 ادردود. :ويؼول فف ،وال صػوت احلسـ

 ٌ من ملس ذكلره » أكف ؿول ÷: مو كسى إػ افـبل اجالل

ألن افروايةي مةـ ؾفذا حديٌ ضةعقػ جةدًا،  شفلوتوضي

ضريؼ مروان
(1)

ـةام ال ثؼةي وبـ احلؽؿ، وهق ؽةر ظةدل  
 ـــــــــــــــــــ
مع أن حديثف يف ادقضقظوت، ومثؾـو بف فـص بعض افعؾامء ظةذ هةذا اخلةز  (1)

 بوفضعػ، واهلل أظؾؿ.
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 ظـف. معؾقم هق

إخة ل يف واألمثؾي ـثرة جدًا يف هذا افبةوب بسةبى 

حةديٌ أن ، وـأو كحةق ذفةؽ ،أو ضبطف ،ظدافي افراوي

ؾفةق حةديٌ  شتوضي ومسلح علذ االوربن» ÷افـبل 

 وهق ضعقػ. ،ألكف يروى ظـ أ  ؿقس األزدي ،ػضعق

 -:ألسااٌ

 ،( ؿسةامً 81اختؾػ يف أؿسومف ؾلوصةؾف بعضةفؿ إػ )

وـؾفو ال ضوئؾ حتتفو، بؾ  ةرد  ،( ؿسامً 49وبعضفؿ إػ )

 افتعى وافعـوء ـام ؿقؾ.

 ٌ : ال ءقز االحتجوج بوحلديٌ افضةعقػ ؽوفبةًو حكنل

 ،قةىسهوافسؽقةى واف ،احسازًا مـ أحوديٌ افػضةوئؾ

ؾؼد ؿبؾقا احلديٌ افضعقػ ؾقفو، فؽـفؿ تسوهؾقا إػ حٍد 

مـ األخبور مو ال يؼبؾف ظؼؾ ، وال يصدؿف ـبر حتك ؿبؾقا 

ـتوب، وفذفؽ ؾنن افسوبؼغ مـ أئؿي آل افبقةً مل يؼبؾةقا 

 ذفؽ.  صقاًو مـ
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 ُللتٍا: ثاىًْا: تقسْم احلدِح اي حْح العدو ُكجرٔ الطرق

ظتبةةةور إػ ؿسةةةؿغ ويـؼسةةةؿ احلةةةديٌ اةةةذا اال

 وآحودي. متقاتر

ادتتوبع مةـ األمةقر  :وهق يف افؾغي: القسم األُ  املتلّاتر 

ؾقؽةةقن  ،ال يتخؾةةؾ زمةةون ـثةةر ،صةةقاًو بعةةد رء بػةةسة

 ، ملخقذ مـ افقتر.متص ً وال ؿؾقؾ ؾقؽقن  ،مـػص ً 

 قةؾ  ،هق مةو رواه مجوظةي ظةـ مجوظةي: ُيف االصطالح

بؼةط أن يؽةقن  ،افعؼةؾ تةقاضافؿ ظةذ افؽةذب ظةودة

 أو افسامع. ،مستـدهؿ افرؤيي

وال  ،حصقل افعؾةؿ بصةدق اخلةز وضوبط ذط ادتقاتر

وادختةور  ،حرص فعدده ظـدكو، ومـ ادحدثغ مـ ذط افعدد

د   للا   ،ؿقؾ: ؽر ذفؽو، مـفو ظـدهؿ أن أؿؾ افعدد ظؼة السْل
يِر  )أؿؾ افؽثرة مخسي يف األصح( واخةت ؾفؿ :صاره الدِي الّل

 حتتف. ، إذ ال ضوئؾسلفي معروف ال حوجي فذـرهيف اد

 :ُِوقسم املتّاتر رس لسنني

1) ٓ ل مثؾ ؿةق ،: وهق مو كؼؾف افرواة بؾػظفاتّاتر لفول

أخرجةف  شأىت مني بمنزلة ه رون من موشى» ÷ افـبل
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وااموم اهلودي يف ااحؽةوم،  ،ااموم األظظؿ يف ادجؿقع

هلل يف األمةويل وااموم أبق ضوفةى يف األمةويل، وادميةد بةو

بةرؿؿ ومسؾؿ  [6/18[، ]5/99]افصغرى، وافبخوري 

وابةةـ موجةةي يف  ،وافسمةةذي ،فامقيف صةةحقح[2474]

وتتبع ابةـ ظسةوـر ضرؿةف  ،واحلوـؿ يف ادستدرك ،افســ

وافسةققضل ظةـ ظؼةيـ  ،ظـ كقػ وظؼةيـ صةحوبقوً 

 صحوبقًو.

علي متعمدًا فلوتبوأ مقعلده ملن كذب من »وـحديٌ 

 روي ظـ كحق موئتغ مـ افصحوبي.ؾؼد  شالن ر

ّاتر اعولّل ( 2  : وهةةق مةةو تةةقاتر معـةةوه دون فػظةةفاتلل
(1)
 

 ،افثؼؾةةغ أخرجةةف اامةةوم األظظةةؿ يف ادجؿةةقع ،ـحةةديٌ

 ،وااموم اهلةودي يف مؼدمةي األحؽةوم ،افرضووااموم مقشك 

ومسةةةؾؿ يف  ،وافبةةةزار ،وافةةةدوال  يف افذريةةةي افظةةةوهرة

سمةذي يف شةــف واف ،بؼةح افـةقوي [15/179]صحقحف
 ـــــــــــــــــــ
ويسؿك افؼطعل بذاتف، أي متقاتر بذاتف، وهـوك ادتةقاتر بغةره، أو افؼطعةل  (1)

غره: وهق مو يػقد افعؾؿ مع ؽره، وهق: إمو متؾؼك بوفؼبقل: وهق مو حؽؿ ب

 بصحتف األمي، أو افعسة افـبقيي

وإمو معؾقم بوفؼرائـ: وذفؽ مةو ـةون معةف صةقاهد تمـةد صةدوره، وتـضةؿ  -

 افؼرائـ إفقف، وهذا يعز وجقده يف افؼع.
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وابـ أ  صقبي، وابـ ظسوـر يف تةوريخ دمشةؼ،  ،وابـ خزيؿي

وافطةةزاين يف ذخةةوئر افعؼبةةل، وابةةـ ادغةةوزيل افشةةوؾعل يف 

ادـوؿى، وأمحد يف ادسـد وابـ األثر يف أشد افغوبةي، واحلةوـؿ 

ظةـ زيةد بةـ أرؿةؿ، يف ادستدرك، وصححف وأؿره افةذهبل 

ؾفو تمـد تقا ثرةـ   تره وصحتف.وروي بطرقـ 

وـذا حديٌ افغدير مةـ ادتةقاتر فػظةًو أيضةًو، ؾؼةد : للت

بلؿةؾ بعضةفؿ روي بـحق مـ موئي ومخسغ ضريؼًو، وؿد رواه 

 أـثر ممو يدل ظذ تقاتره.ورواه بعضفؿ مـ هذه افطرق 

: يف هذا احلديٌ: )طفةر طفةقر لا  اإلااه املواّر باهلل

افشؿس واصتفر اصتفور افصؾقات اخلؿس(
(1)

. 

ٌ حك  ،: ءى افعؿؾ بف يف افعؼوئد واألحؽوم افؼظقينل

 ؾفق ؿطعل افدالفي.

أو ظةدد مل  ،واحةد: هةق مةو رواه األحلاو  القسم الجلاىٓ  

مظـةقن  يبؾغقا بف حد افتقاتر، ؾنن ـون افراوي ثؼي ؾخزه

 مظـقن افؽذب.ؾخزه إن ـون متفاًم افصدق، و

 ـــــــــــــــــــ
ضةفؿ مةـ موئةي رواه ااموم ادـصقر بوهلل مـ موئةي ومخةس ضةرق، ورواه بع(1)

 ومخسغ ضريؼًو، وؿقؾ: أـثر مـ ذفؽ.
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يف ادسةوئؾ افػرظقةي ال ويعؿؾ بةف : يػقد افظـ، حكنٌ

 وكحقه ،ـلصقل افديـ ،فؼطعقيا

 :ُِوقسم رس ثالثٖ ألساه ًٓ

وهق مو رواه ث ثي ؾلـثر يف ـؾ ضبؼي مـ  :املشٍّر األُ 

 ضبؼوتف، وفق رواه بعد افث ثي مجع.

 ٌ ادسلم من شلم ادسلمون ملن لسل ىه »: حديٌ: اجالل

 ،أخرجةف افبخةوري شاهلل مويده واده جر من هجر م  حلري 

 ضبؼي مـ ضبؼوتف.ـؾ ـ ث ثي يف رواه أـثر موومسؾؿ 

 ٌ ؾقـظةر  ،أو ضةعقػوً  ،أو حسةـوً  ،: ؿد يؽقن صحقحوً حكنل

 وافضعقػ. ،واحلسـ ،يف شـده حسى مو تؼدم يف افصحقح

ضبؼةي مةـ ـةؾ وهق مو اكػرد بروايتف اثـون يف  :الجاىٓ العزِلز 

ثر بعد ذفؽ  ،شؿل بةذفؽ فؼؾةي وجةقده ،ضبؼوتف، وإن رواهـ 

 بؿجقاف مـ ضرق أخرى. وً كف ؿقيأو فؽق ،إذا ؿؾ مـ ظز  

 ٌ ال يًمن أحدكم حتى أكون أحب إلوه »: حديٌ اجالل

 .وؽره ،رواه مسؾؿ شوالده والن س أمجعنمن ولده و

مل بحقةٌ  ،هق مو تػةرد بروايتةف واحةد :الجالح الغرِل  
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 فو.أو بعض ،بؾ اكػرد افراوي يف ـؾ ضبؼوتف ،يروه ؽره

ـوفغريى افذي  ،وشؿل ؽريبًو الكػراد راويف ظـ ؽره

 صلكف االكػراد ظـ وضـف.

 -:ًُّ علٕ لسنني

 .: وهق مو ـوكً افغرابي يف أصؾ افسـدغرِ  اطلق -

: وهق مو ـوكً افغرابي يف أثـوء افسةـد، ُغرِ  ىسيب -

ثؿ يـػةرد بةف راٍو  ،ـلن يرويف أـثر مـ راٍو يف أصؾ افسـد

واحد ظـ أوالئؽ افرواة
(1)

. 

 ٌ احلةديٌ  ش ب لنول ت ...إىلام األعلامل »: حديٌ: اجالل

تػرد بروايتف ظؿر بـ اخلطوب  ،ومسؾؿ ،أخرجف افبخوري

، وتػرد بف ظـ ظؿةر ظؾؼؿةي بةـ وؿةوص، ÷ ظـ افـبل

وتػرد  ،بروايتف ظـ ظؾؼؿي ملؿد بـ إبراهقؿ افتقؿل وتػرد

 بف ظـ ملؿد  قك بـ شعقد األكصوري.

 :اي حْح اإل واو :ثالجًا

 -:اه اآلتُِْٖوقسم باعتهار اإل واو رس األلس

 ـــــــــــــــــــ
 [.36ظؾقم احلديٌ ظـد افزيديي وادحدثغ](1)
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: وهةةةق احلةةةديٌ افةةةذي أضةةةقػ إػ املرفلللّ  (1

وشقاء ـةون  ،أو تؼرير ،أو ؾعؾ ،مـ ؿقل ÷ اهلل رشقل

أو ؽةرهؿ،  ،أو افتةوبعل ،افراوي إػ رشقل اهلل افصحو 

 .÷ؾوحلديٌ مرؾقع إػ رشقل اهلل 

 أىواع الرفع:

ٓ  -أ : وهق افذي يرصح ؾقف افراوي بؼةول رفع تالرحي

 هؽذا.و ،رشقل اهللأو ؾعؾ  ،رشقل اهلل

: وهق افةذي مل يرصةح ؾقةف افةراوي رفع حكنٓ -ب

وذفةؽ ـؼةقل افصةحو  مةـ  ÷بؼقفف ؿول رشةقل اهلل 

ويسؿك  ،ؾؾف حؽؿ افرؾع ،ركو بؽذام  أو أ   ،افسـي ـذا وـذا

 مرؾقظًو حؽاًم.

شةقاء  : هق احلديٌ ادضوف إػ افصةحو املّلّف (2

 صؾ.اتصؾ شـده أم مل يت ،أو ؾع ً  ،ـون ؿقالً 

حقةك ظةذ  :ؿول ابـ ظؿر دو شؿع ادمذن يؼةقل: اجالٌ

وـون ابةـ ظؿةر يؼةقل  ،)ذروكو وافبدع( ،افػ ح اهلل أـز

 يف أذاكف: حل ظذ خر افعؿؾ.
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 ،: وهق احلديٌ ادضوف إػ افتةوبعل ؿةقالً املقطّ  (3

أو ظـ  ،اتصوفف ظـ افصحو وشؿل بذفؽ فؼطع  ،وؾع ً 

ؾةع، وذفةؽ ـةلؿقال وؿد يؽقن فةف حؽةؿ افر ÷افـبل 

واامةوم  ،ووفديةف اامةوم افبةوؿر ،ااموم زيةـ افعوبةديـ

وشةعقد بةـ  ،واحلسةـ افبرصةي ،بةـ ظةع األظظؿ زيد

 وؽرهؿ. ،وشػقون افثقري وإبراهقؿ افـخعل ،ادسقى

 : هق احلديٌ افةذي شةؼط مةـ شةـده راوٍ املوقطع (4

وشةقاء ـةون  ،واحد بؼط أن ال يؽقن افسوؿط صةحوبقوً 

، ويطؾؼ ظذ مو أو آخره ،أو وشطف ، أول افسـدافسوؿط يف

ذـر ؾقف رجؾ مبفؿ ـروايي ابـ افشخر ظـ افرجؾغ ظةـ 

 .شاللهم إين أشيلك الثب ت يف األمر» صداد بـ أوس

: هق احلديٌ افذي شؼط مةـ شةـده اثـةون املعضل   (5

 مقضع ـون. مـ أيي ظذ افتقايل، ؾصوظدًا 

أكةف ؿةول: بؾغـةل ضل : مو رواه ااموم موفؽ يف ادقاجالٌ

للممللوك ضع مله »ؿةول  ÷ظـ أ  هريةرة ظةـ افـبةل 

 .شب دعروف وكسوته

ؾامفؽ روى هذا احلديٌ ظـ ملؿد بةـ ظجة ن ظةـ 

 ؾسؼط مـف اثـون. ،أبقف ظـ أ  هريرة
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 ÷: هق احلديٌ افذي رؾعف افتوبعل إػ افـبةل  املر ل  ( 6
ون افتوبعل صغراً أو ؾعؾ،  ،مـ ؿقل براً  ،شقاءـ   .أوـ 

 ٌ  ÷: ظـ شعقد بـ ادسقى ؿول: هنك رشقل اهلل  اجالل
ظـ ادزابـي

(1)
 ،، وؿد ذهى افبعض إػ ظدم ؿبقل ادراشقؾ

ومةـفؿ أبةق  ،واالحتجةوج بةف ،وافبعض مـفؿ إػ ؿبقفةف

وهةق ادشةفقر  ،وروايي ظـ ااموم أمحةد ،وموفؽ ،حـقػي

وذهةى افشةوؾعل إػ ؿبةقل ادراشةقؾ ـؿراشةقؾ ظـفؿ، 

وظؾقةف  ،ظـةف افروايةوت ىحدإ هوهذ ،قىبـ ادس شعقد

إػ ؿبةقل "وؿةد ذهةى أهةؾ افبقةًافتةوبعغ، إمجوع 

وفذفؽ بقـو ؾقام تؼدم  ،إذا ـون ادرشؾ ثؼي ظدالً  ،ادراشقؾ

 ؿبقل مراشقؾ األئؿي.

: هق احلديٌ افذي حذف مـةف أول ااشةـود قاملعل ل ( 7

وفةق إػ  ،شقاء ـون ادحذوف واحدًا أو أـثر ظذ افتةقايل

 خر ااشـود.آ

ؾؼد  ...إفخ،ؿول ـذاظـ ب ل :: ؿقل افبخورياجالٌ

وـحةةديٌ:  ،روى ظـةةف يف صةةحقحف حةةديثغ معؾؼةةغ

 ـــــــــــــــــــ
 أخرجف مسؾؿ يف ـتوب افبققع مـ صحقحف. (1)
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 معؾؼًو. ؾؼد رواه افبخوري شتنتقديم الودين اب  الركب»

ممةـ أو ممفةػ افؽتةوب  ،وفؽـ إذا ـون افراوي ثؼةي

  %اهلةودي ااموم ـروايي  ،ؼبؾ معؾؼوتفتافتزم افصحي ؾ
 وؽره. ،يف ـتبف

 ٌ وادعؾةؼ  ،ؿقا بغ ادرشؾمـ افعسة مل يػر  : األـثر توهْل

ـةون افةراوي  اؾفل بؿعـك واحد إذ ،طعوادـؼ ،وادعضؾ

 .إفقف ضقائػ مـ افػؼفوء وؽرهؿ ي، وصور ثؼ

ؿةقا وؾري  ،وا ذفؽمجفقر افػؼفوء ادحدثغ ؾؼد ردي أمو و

 بتؾؽ افتعوريػ افتل ذـركو.

ي تةقارد رجةول إشةـوده :  هق احلديٌ افذاملسلس ( 8

 و صػي واحدة. ،واحدًا ؾقاحدًا ظذ حوفي واحدة

 أىواع ادسلس :

ٖ  أ( ّلْل ُٔا الق ّا  الر ي  معل ذ »دعوذ:  ÷ ـؼقل افرشقل: أح

إين أحبك فق  دبر ك  صالة اللهم أعني عذ ذكرك وصكرك 

دـ بعده يو ؾ ن إين أحبةؽ يؼقل اٍو ر، ؾؽؾ شوحسن عب دتك

 ادسؾسؾ بودحبي. حلديٌ، ويسؿكفؾفؿ...إفخ اؾؼؾ ا
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يف  ÷: ـحةديٌ رشةقل اهلل أحّا  الرُأ الفعلْٖ ب(
وؿةول  شهن جزي  يف يلديعدي »افصؾقات اخلؿس، ؿول: 

هـ رشةةقل اهلل يف يةةدي ظةةد    %بةةـ أ  ضوفةةى  ظةةع

 وهؽذا ؾفق يروى مسؾسً  إػ يقمـو هذا.

: ـلن يؼقل ـةؾ يف أُصاف التخن  كالسنا  ُغريَ ( ةج

أو أخزين ؾة ن ؿةول أخةزين ؾة ن،  ،شؿعً ؾ كوً  راوٍ 

 وهؽذا بؾػظ واحد مـ أول افسـد إػ آخره.

: هق احلديٌ افذي روي بؾػظ )ؾة ن ظةـ املعلوعي  (9

ؾقؼقل افراوي ظـ ؾة ن ظةـ ؾ ن...وهؽةذا إػ ( ؾ ن

 افسـد. آخر

 اتصوفف.حتك يتبغي : أكف حديٌ مـؼطع حكم املعوعي

ؾقةةةف افؼةةةوط افةةةذي إذا تةةةقؾرت : متصةةةؾ ُلْللل 

 .ادحدثقن ضفواصس

وأن ال  ،أن يؽقن ادعـعـ ظةـ ثؼةي :ُاي ًذَ الشلرُ  

ومةـ ذفةؽ ثبةقت افؾؼةوء بقةـفام يؽقن ادعـعـ مدفسةًو، 

 .ظـف، وضقل افصحبي ؾراوييفف تمعرؾو
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 : وهةق أن يؼةةقل افةراوي حةةدثـواحللدِح املوولوي   (17

 ؾ كًو ؿول ـذا.أن ؾ ن 

 . اتصوففيتبغ   حتك: أكف حديٌ مـؼطع حكنٌ

س ؾقف افراوي بقجف : هق احلديٌ افذي دف  ساملدل (11

ويعةرف  ،يف اخلػةوء فوشؿل بذفؽ الصساـ ،مـ افقجقه

 .وحتسغ فظوهره( ،بلكف )إخػوء ظقى يف ااشـود

 -:ُِوقسم رس لسنني 

: وهةق أن يةروي افةراوي ظؿةـ ؿةد تدلْس اإل لواو أ( 

 أكف شؿعف مـف. شؿع مـف مو يسؿع مـف مـ ؽر أن يذـر

: مو روى ظع بـ خؼم ؿول: ــو ظـد شػقون بةـ اجالٌ

ظققـي يف  ؾسف ؾؼول: ظـ افزهةري، ؾؼقةؾ فةف: أحةدثؽؿ 

افزهري؟ ؾسؽً ثؿ ؿول: إن افزهري ؿول ؾؼقةؾ شةؿعتف 

وال ممةـ  ،ؾؼول: ال مل أشؿعف مةـ افزهةري مـ افزهري؟

ظبد افرزاق ظةـ معؿةر ظةـ  لـثشؿعف مـ افزهري، حد

 ،مهو ظبد افرازق ومعؿرراويغ ؾسى أكف أشؼط  افزهري،

 افزهري. س افروايي ظـودف  
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: وإمةةوم اددفسةةغ هةةق ملؿةةد بةةـ مسةةؾؿ بةةـ للللت

 افزهري. صفوب

 ٖ وهةق أن يةروي افةراوي حةديثًو  :ُاوٌ تدلْس التسلِّ

ؾقسةؼط افضةعقػ  ،ضعقػًو بغ ثؼتغ فؼل أحدمهو اآلخر

 ر شـف.أو يسؼطف فصغ ،ويروي ظـ صقخف افثؼي افثوين

مو رواه ابـ أ  حوتؿ يف افعؾؾ )ؿول شؿعً أ   :ٌاجالل 

ق بـ راهقيف ظـ بؼقةي وذـر احلديٌ افذي رواه إشحو –

ال »ابةـ ظؿةر ظةـ هى األشدي ظةـ كةوؾع حدثـل أبق و

ؿول أ : هةذا  شرمدوا إشالم ادرء حتى تعرفوا عقدة رأيه

 احلديٌ فف أمر ؿؾام يػفؿ.

ظةـ وهةق ثؼةي  –ظؿةرو  روى هذا احلديٌ ظبقد اهلل بةـ

وهةق ثؼةي  –ظـ كةوؾع  –وهق ضعقػ  -إشحوق بـ أ  ؾروة

ـ أ  ظةـ إشةحوق ظة ؾـجد بؼقي ÷ظـ ابـ ظؿر ظـ افـبل 

حذف إشحوق بةـ  وهق ثؼي -ظـ كوؾع -وهق ضعقػ -ؾقرة

ةذفؽ  ،أ  ؾروة وــك ظبد اهلل بـ ظؿرو بةل  وهةى وهةقـ 

ذفؽ جةؾ ـؾ ذفؽ مةـ أ ،وكسبف إػ بـل أشد، وهق أشديـ 

 فف. تك إذا ترك ابـ أ  ؾروة ال يتدىأال يػطـ فف ح
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: وهق أن يروي ظةـ صةقخ حةديثًو تدلْس الشلّْ  ب( 

بةام ال  ،أو يـسةبف أو يصةػف ،أو يؽـقف ،شؿعف مـف ؾقسؿعف

 يعرف بف ـل ال يعرف.

وـثر مـ افعومةي  ،: أن افبخوري مشفقر معروفاجالٌ

ظقؾ بةـ أن اشؿف أبةق ظبةد اهلل ملؿةد بةـ إشةامال يدرك 

حدثـل أبق  :ويؼقلإبراهقؿ بـ ادغرة افبخوري، ؾقليت راٍو 

بـ إشامظقؾ احلوؾظ ؾة  يظةـ افسةومع أكةف  ظبد اهلل ملؿد

 افبخوري، وهذا ـؿثول فؾتؼريى.

 حكم التدلوس:

افتدفقس بجؿقع أكقاظف مذمقم، وذمةف أـثةر افعؾةامء، 

افذم يتػةووت إال أن ؿول صعبي: )افتدفقس أخق افؽذب(، 

ؾتدفقس ااشـود مؽروه جةدًا، وتةدفقس  :أكقاظفى بحس

افتسقيي أصد ـراهقي، وتدفقس افشققخ أخػ ـراهي ألكف 

مل يسؼط مـ رواتف أحد، وؿةد ؿةول احلةوؾظ افعراؿل)إكةف 

 ؿودح يف مـ تعؿد ؾعؾف(.
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 األغراض احل ملة عذ التدلوس:

 ثؼيؽر ضعػ افشقخ وـقكف  -1

تةةلخر وؾوتةةف، بحقةةٌ صةةورـف يف افسةةامع مـةةف  -2

 دوكف. وظيمج

ـثرة افروايي ظـف، ؾ  ءى ااـثور مـ ذـر اشؿف  -3

 ظذ صقرة واحدة.

 تقهقؿ ظؾق ااشـود. -4

ؾةةقات رء مةةـ احلةةديٌ ظةةـ صةةقخ شةةؿع  -5

 افؽثر. مـف

 ؟مب ِعرف التدلْس
 :أمريـ مهو يعرف بلحد

ـ ظققـي.إخبور اددفس كػسف إذا شاؾ مث ً  -1  ـام جرى الب

ذ معرؾتةف كص إموم مـ أئؿي هذا افشلن بـةوء ظة -2

 بعد افبحٌ وافتتبع.

أو مةو  ،بةف افثؼةوت: هق مو رواه افثؼي خموفػًو الشاذ( 12

رواه ادؼبةةقل
(1)

رواه  ومةةو، أي خموفػةةًو دةةـ هةةق أوػ مـةةف 

 ـــــــــــــــــــ
 ادؼبقل: هق افعدل توم افضبط أو خػقػ افضبط. (1)
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 األحػظ واألضبط أو األرجح مـ أي وجقه افسجقح.

 يؽقن يف افسـد وادتـ.: ُالشذُذ

د بـ زيود ظةـ األظؿةش ظةـ روايي ظبد افقاح:ُاجالٌ

إذ صذ أحدكم الفجر »ظـ أ  هريرة مرؾقظًو:  أ  صوفح

ؾؼةد خةوفػ ظبةد افقاحةد افعةدد  شفلوضطجع عن يمونه

ال مـ ؿقفةف،  ÷افؽثر يف هذا، إكام رووه مـ ؾعؾ افـبل 

واكػةةرد ظبةةد افقاحةةد مةةـ بةةغ افثؼةةوت أصةةحوب 

 افؾػظ. اذا األظؿش

 : هق مو رواه األوثؼ خموفػًو فروايي افثؼي.احملفّظ
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ـود فؽؾ حدٌيظؾوألحودٌي  ل ظذ ااش ــب  ،زيزي افطوفى ت

ؾ مسؾؿ يف كؼؾ أي حدٌي  .أو خز ،ؾفق ادعتؿد فدىـ 

: األشوكقد شة ح  %ؿول ااموم افـوس األضروش 

 وبؼؾ. ادممـ، وـؾ حديٌ ال شـد ؾقف ؾفق خؾ

: فؽةؾ %وؿول ااموم احلوؾظ أبق افعبةوس احلسةـل

 هذا افديـ أصحوب األشوكقد.ون وؾرشديـ ؾرشون، 

: مةـ ؾؼةف افرجةؾ   %وؿول ااموم ادميد بوهلل اهلوروين 

أكف ؿةول:   %إػ ااموم افبوؿر   %برصه بوألشوكقد، وأشـد

حوضى فقؾ.  مـ ضؾى افعؾؿ  ب  إشـود ؾفقـ 

ؿول ظبةد اهلل بةـ ادبةورك )ااشةـود مةـ افةديـ هذا و

 وفقال ااشـود فؼول مـ صوء مو صوء(.

 .وؿول شػقون افثقري )ااشـود ش ح ادممـ(

ؾعؾقؽ أن تطوفى بنشـود ـؾ حديٌ يروى إػ رشقل 

واةةةذه افتعةةةوريػ وافؼقاظةةةد تعةةةرف  ÷ااشةةة م 
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 افضعقػ. مـ افصحقح

أو دخؾ يف متـف مو  ،: هق مو ؽر شقوق إشـودهاملدرج(2

 فقس مـف ب  ؾصؾ.

 ويـؼسؿ إػ ؿسؿغ:

وصقرتف أن يؿةع  ،إشـوده: مو ؽر شقوق ادرج اإل لواو -1

حةديٌ بحقةٌ يظةـ  ؿوضع ؾقليت حديٌ ؾقؼطعفافشقخ شـد 

ةذفؽ بةؾ  ،أن ذفؽ افسـد هق فؾحديٌ افذي ذـةره وفةقسـ 

 هذا افشقخ. ههذا احلديٌ فف شـد ؽر افذي ذـر

: أن ثوبً بـ مقشك دخؾ ظذ ذيؽ بةـ ظبةد ُاجالٌ

حدثـو األظؿةش اهلل افؼويض وـون ذيؽ يؿع ويؼقل: )

وشؽً  ÷ؿول رشقل اهلل  :ر ؿول  شػقون ظـ جوبظـ أ

فقؿع ادسةتؿع ؾؾةام كظةر ذيةؽ إػ ثوبةً بةـ مقشةك 

 شمن كثرت صلالته ب للول  حسلن وجهله ب لنهل ر»ؾؼول

ؾظـ ثوبً أكف متـ  ، وـثرة ص تف،وؿصد بف ثوبً فزهده

 بف. ذفؽ ااشـود ؾؽون  دث

: هةةق مةةو أدخةةؾ يف متـةةف مةةو فةةقس مـةةف اللدرج املللن -2

 ؾصؾ. ب 
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 :ُألسااٌ ثالثٖ

 دراج يف أول احلديٌ وهق ؿؾقؾ.اأن يؽقن ا أ(

 ٌ ؿول  :: مو رواه اخلطقى مـ حديٌ أ  هريرة ؿولاجالل

 شأشبلوا الوضوء وي  لألعق ب من الن ر» ÷رشقل اهلل 

مدرجي مـ ؿقل أ  هريةرة ـةام  شأشبلوا الوضوء» يؾؾػظ

 (قضةقءأشةبغقا اف)يف روايي افبخوري ظـ أ  هريرة ؿول 

 .شوي  لألعق ب من الن ر»ؿول  ÷ؾنن أبو افؼوشؿ 

وهةق أؿةؾ  ،أن يؽقن اادراج يف وشط احلةديٌ ب(

 األول. مـ

يتحـةٌ  ÷ـون افـبةل »: حديٌ ظوئشي ؿوفً: اجالٌ

 .شافؾقويل ذوات افعدد–وهق افتعبد  – ءيف ؽور حرا

 ؾؼقفف: ]وهق افتعبد[ مدرج مـ ـ م افزهري.

 وهق افغوفى. ،آخر احلديٌ أن يؽقن اادراج يف (ةج

 ٌ للعبللد ادملللوك »: حةةديٌ أ  هريةةرة مرؾقظةةًو: اجالل

أجران، والذي ىفيس بوده لوال ااه د يف شبو  اهلل واحللج 

ؾؼقفةف: )وافةذي  شوبر أمي ألحببت أن أموت وأى  مملوك

يستحقؾ وؿقظةف وكػز بقده...إفخ( مـ ـ م أ  هريرة 
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ة ،افرقألكف ال يؿؽـ أن يتؿـك  ÷ مـ افـبل مل  فوألن أم 

 تؽـ مقجقدة حتك يز او.

 حكم اإلدراج:

وافػؼفةوء  ،وادحةدثغ ،اادراج حرام بنمجوع افعؾةامء

ومـ أراد تػسر فػظ ؽريى يف احلديٌ ؾؾقػرسه بعد متوم 

 يؼح احلديٌ ويبقـف ـقػ صوء. ،افروايي

: هق إبدال فػظ بةخر يف شةـد احلةديٌ أو املقلّب(13

 أو كحقه. ،تلخر أو ،متـف بتؼديؿ

 ويـؼسؿ إػ ؿسؿغ مهو:

: وهق مو وؿع اابدال يف شـده ـلن يؼةقل اقللّب السلود  -أ

أو ظةـ  ،افراوي ظـ ـعى بـ مرة وهق مرة بـ ـعى

أو يبةدل  ،بـ زيد وهةق زيةد بةـ ظةع، وهؽةذا ظع

واحدًا ظـ اآلخر ؾقؼقل ظـ األظؿش ظـ أ  صوفح 

 وهق ظـ شفؾ ظـ أ  صوفح.

وهةةق أن يؼةةدم افةةراوي ويةةمخر يف  :اقلللّب املللن -ب

 احلديٌ. متـ
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 ٌ د افسبعي افذي يظؾفؿ اهلل يف طؾةف ؾعـة: حديٌ ُاجالل

رجل  » مةـفؿ : مسؾؿ يف صحقحف ذـر هذا احلديٌ ؾعد  

فلع تنتصدق بصداة فيخف هل  حتلى ال تعللم يمونله مل  

حتلى »وإكام هق  ،، ؾفذا ممو اكؼؾى ظذ بعض افرواةشصامله

 .شيمونه ال تعلم صامله م  تنفع

كذـر اخلز ادؽذوب ظذ رشقل اهلل فتؽقن مـف  واآلن

 حذر. ظذ

   ّادصةةـقع ادـسةةقب إػ ق افؽةةذب ادختؾةؼ: هةاملّفل 

وهةذا فةقس  -ظؾقف وآفف افص ة وافس م-ادصطػك 

كقاع األحوديٌ أبدًا محويةي وصةقوكي فؼةف أكقظًو مـ 

 زًا ؾؼط، وإال ؾنكفوإكام شؿل حديثًو ُتقي  ÷رشقل اهلل 

مـةف ، براء مـ حديٌ رشقل اهلل وحديٌ رشةقل اهلل

من كذب عّل متعمدًا فلوتبوأ » ÷ وـػك بؼقفف ،برئ

بحديث يرى أىه  ثمن حد»:، وؿقففشمقعده من الن ر

 .شكذب فهو أحد الكذابن

 ـقػ يعرف احلديٌ ادقضقع؟وفؽـ 

  :ِعرف بعدٔ ُ ائ  ًٓ
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بقضع ـنؿرار كقح بـ أ  مريؿ  إؿرار افقضوع بقضعف -1

شةقرة ظةـ ابةـ  ،ؾضوئؾ افؼةرآن شةقرةيف أحوديٌ 

ظبوس
(1)

وـعبد افؽريؿ بـ أ  افعقجوء اظةسف أكةف  

 .ديٌوحمـ األالف اآلوضع 

 أن يؽقن يف احلديٌ حلـ يف افعبورة أو رـي يف ادعـك. -2

أو  ،أو افعؼةؾ ،أن يؽقن ادروي خموفػًو فرصيح افؼرآن -3

 يؾ.ؽر ؿوبؾ فؾتلو ،أو ادشوهدة ،احلس

 أن يؽقن راوي احلديٌ مشفقرًا بوفؽذب. -4

أن يتضؿـ احلديٌ ادروي وظقةدًا صةديدًا ظةذ أمةر  -5

 بسقط.ظؿؾ أو وظدًا ظظقاًم ظذ  ،صغر

 أشب ب الوضع وأصن ف الوض عن:

: ؾقضعقن يف افسؽقى وافسهقى، يعم التقرب رس اهلل -1

ن افؼيعي إفؿ اهلل بكؽذب فف ال ظؾقف، حس ،قنويؼقف

ـقػ واهلل  ،وترهقبفؿ ،وال إػ زهدهؿ ،ال حتتوج هلؿ

﴿: تعوػ يؼقل                          

 ـــــــــــــــــــ
وؿد رويً أحوديٌ صحقحي يف ؾضوئؾ بعض افسقر، مـ ؽةر ضريةؼ ابةـ  (1)

  أ  مريؿ وكحقه. 
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                ﴾ :[.6]المائدة 

: ـؼقل ملمقن بـ أمحد اهلةروي ؿةول االىتاار للنذً  -2

 حدثـو ظبد اهلل بـ معدان ظةـ حدثـو أمحد بـ ظبد اهلل

يكلون يف أمتلي رجل  يقل ل لله »أكس مرؾقظًو ؿول: 

بن إدريس أرض عذ أمتي من إبللوس، ويكلون  حممد

 .شأمتي يف أمتي رج  يق ل له أبو حنوفة هو رساج

ومـفو مو وضعقه بسبى افسقوشةي وافتؼةرب فؾسةؾطي 

ه ديلً ، وأمنل ء جعلله أاللهم »ـؼقهلؿ يف ؾضوئؾ معوويي: 

وهؽذا افؽذب افرصةاح،  شأى  وجزي  ومع ويةهلل ثالثة ا

 هؾرحؿ اهلل حػةوظ األمةي افةذيـ حػظةقا وحةوؾظقا اةذ

وأخرجقا مـ ـون  ،كػقا هذا افؽذبوافؼقاظد ظذ ديـفؿ 

 .وأمثوهلو يصـع هذه اخلراؾوت

: وهؿ افزكودؿي افةذيـ أرادوا تشةقيف اإل لاله يف الطعلي   -3

فشومل ادصؾقب يف بـ شعقد املؿد ومـفؿ  ،ااش م

أىل  »وهق راوي حديٌ ظـ أكس مرؾقظةًو:  ،افزكدؿي

وؿةد  .شخ تم النبولن ال ىبلي بعلدي إال أن ي ل ء اهلل

صون اهلل ديــو وحػظف مـ افطوظـغ ظذ ديـ ااش م 

 شحجتهم داحضة»
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أو ؼربقا إػ افدوفي األمقيي ت: افذيـ ب رس احلكاهالتقر -4

افبغوة  ابتداء مـ رأسؾقضعقا هلو أحوديٌ افعبوشقي 

معوويي واكتفوًء بؿروان بـ ملؿد افذي ـون يسؿك مروان 

افصوفح ؾقفؿ احلامر آخر والة هذه افدوفي ومل يظفر 

ومعوويي بـ شقى ظؿر بـ ظبد افعزيز ويزيد افـوؿص 

      ﴿: يزيد أمو افبؼقي ؾؿؿـ

    ﴾ :وـذفؽ  [9]البقرة

 .افدوفي افعبوشقي شقام يف أوج هنضتفو وؿق(و

ؾام ـون مـ هذه افـوحقي ؾ  ؿبقل فتؾؽ ادقضقظوت 

وأهؾفو  وافدظقات افسقوشقي أظوذكو اهلل مـ افـور ،افؽوذبي

﴿واهلل يؼقل:                

     ﴾:[111]هود. 

 ،: وهذا يؽثر جدًا يف افؼصوصةغالتكس  ُئل  اللريق  -5

 ،افذيـ يطؾبقن األمقال ويبحثقن ظـفةو ،وادخودظغ

 ،بةؾ األـوذيةى واخلراؾةوت ،ؾفق يروي األظوجقةى

ؾودممـ افصةودق هةق افةذي  ةذر مةـ  ،واألشوضر

ومةةـ  ،ر افـةةوس مةةـفؿو ةةذي  ،هةةمالء بةةؾ يتجـةةبفؿ

 وأح مفؿ.أؿوصقصفؿ 
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ظداوة ضورة ؾرق طفرت :  اله با م اإل الهعي يف اإلالط -6

 ،وافتجسقؿ ،ؾقضعقا أحودٌي افتشبقف ًا فإلش م،وـقد

في أن فغ بعض ادشبي وببؾ  ،وجعؾقهو ظرضي ألوهومفؿ

وأكف يضحؽ  !!وأن اد ئؽي تعقده !!رووا أن اهلل يؿرض

حتك تبدو كقاجذه
(1)

تعوػ اهلل ظام يؼقل اجلوهؾقن، ؾؼد   

اصقن ظؼات اآلالف مـ هذه افؽذبوت وضع اخلر  

      ﴿وـػك بؼقل بوري افزيي: 

 ﴾[:22الشورى] :وؿقفف تعوػ  ﴿  

       ﴾ :206األنعام]. 

: وشلضب فؽ األمثؾةي وإن ـوكةً لنّفّعاتلأاجلٖ 

متقز بغ افصحقح ـثرة فتؽـ ظذ ؾفؿ وظؾؿ وتستطقع أن 

 :مـ ادؽذوب وهل ـوآليت

ؿول ؽقوث بـ إبراهقؿ افـخعل فؾؿفدي افعبود ؿةول -1

ال شبع إال يف ىص ، أوخلف، أو حل فر، »رشقل اهلل 

ألن ادفةدي  ش أو جنل ح»د يف احلةديٌ ؾزا شأو جن ح

ـون يؾعى بوحلامم، ؾؽةذب ظةذ رشةقل اهلل افعبود 

فققاؾؼ افقايل !!ؾلظطةوه ادفةدي ظؼةة آالف وؿةول 

 ـذاب!! أصفد أكف ؿػو
 ـــــــــــــــــــ
ـ ظع (1) ـ اجلقزي احلـبع،بتحؼقؼ حس ـتوب )دؾع صبف افتشبقف( الب  افسؼوف. راجع 
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 بً  رأى ربه يف أحسن صلورة، صل» ÷رووا أن افـبل -2

رًا، علوه ىعالن من ذهب !!عذ وجهه فراش ملن موا

[ وهةةق 25/143 افؽبةةر ]رواه افطةةزاين يف شذهللب

افؼرآكقةةي وتلبةةوه خيةةوفػ سائةةح اآليةةوت مقضةةقع 

افعؼةةقل، وكحةةقه روى افبةةزار وؽةةره وؾقةةف زيةةودة 

فوضع كفه بلن كتفلي حتلى وجلد بلرد أى ملله يف »

 !!!شصدري

افذي  شحدثوا عن بني إرسائو  وال حرج»روايي -3

ث بف أبق ـبشي افسؾقيل ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو،  حد 

ظـفؿ بعد أن ؿول اهلل كحدث  وـقػ

﴿ظـفؿ:                   ﴾ 

ث  ووصػفؿ بوفتحريػ واؾساء افؽذب ثؿ كحدي

ؾؼؾبتف  شحدثوا عني وال حرج»ظـفؿ!!واحلديٌ 

 ؾقوت إػ بـل إرسائقؾ!!قرسائاا

ويف فػةظ  شصف عتي أله  الكبل ئر ملن أمتلي »روايي -4

دخوفػتةف سائةح اآليةوت  شأمتلي أله  الكبرة من»

ؾؼةةد ادحؽؿةةي، وصةةحوح أحوديةةٌ افسةةـي افـبقيةةي، 

 وادـؼقل. ادعؼقلخوفػ 

 شلن س ع مة وأليب بكلر خ صلةلن اهلل يتجذ أ»روايي -5

 حؽؿ ظؾقف بوفقضع ابـ اجلقزي وافذهبل وؽرمهو.
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يدين ادًمن من ربله علز وجل  حتلى يضلع كنفله، »-6

 ..شبذىوبه فوقرره

 شيلفلر ملم ىكم تذىبون خللع اهلل خلقً  يذىبونلوال أ»-7

افقؾةوة: ــةً حرضةتف ؿوفقا: إن أبو أيقب ؿول حغ 

ـتؿةةً كػزةة صةةقاًو شةةؿعتف مةةـ رشةةقل اهلل ؾةةذـر 

والذي ىفيسل »احلديٌ!! ويف فػظ أ  هريرة مرؾقظًو 

 لذهب اهلل بكم وا ء بقلوم يلذىبون بوده لو مل تذىبوا

تةةوب افؽةةريؿ وأمثوهلةةو ـةةام تعةةورض افؽ ش...إفةةخ

 .÷واألخبور افصحقحي افثوبتي ظـ رشقل اهلل 

 ريف الصح يب:تع

كذـر ؾقف تعريػون مهو
(1)

. 

ومةةوت  ÷ً  وفسةةتف فؾـبةةل : هةةق مةةـ ضوفةةاألُ 

 فؼظف. متبعوً 

 -:ًُذا التعرِىل ِشرت 

 ـــــــــــــــــــ
اآلراء ـثر فؽــل اخترصت فةؽ هةذيـ افةرأيغ ألن بةوؿل اآلراء ادختؾػةي  (1)

 تصى ؾقفام صبًو مبوذًا أو ؽر مبوذ.
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ً  وفستف. -1  أن يؽقن افصحو   وفسوً فرشقل اهلل، وضوف

ومل يبةدلي  يغةري  أن يؿقت متبعًو فؼع رشةقل اهلل ومل -2

ؾعةةةذ هةةةذا افتعريةةةػ ـةةةؾ افصةةةحوبي ظةةةدول 

 .افعدافي ذوط فتقاؾر

 ٓ بةؾ ؿةوفقا: إذا  ÷: هق مـ جةوفس رشةقل اهلل الجلاى

 ثبً افرؤيي فؾـبل ؾفق صحو .

 ÷ؿول ابـ افص ح: إن ـؾ مسةؾؿ رأى رشةقل اهلل 
 صوحبل. ؾفق

وافذي كجزم بف هق افرأي األول إال أن ضقل ادجوفسي 

ي، ؾوفصةةحو  افةةذي اتبةةع ذع بيف افصةةحفةةقس بؼةةط 

إن ؿؾيةً  وفسةي ورشقل اهلل مـ ؽةر تبةديؾ وال تغقةر 

 ÷ اهلل فرشقل
(1)

 . 

وأمو افرأي افثوين ؾؼد كؼضتف سائةح األدفةي افؼرآكقةي 

واظسضف افعؾةامء وادحؼؼةقن ألن  ةرد افرؤيةي وافـبقيي 

يف افصحوبي وهةق  ظبد اهلل بـ أ شتدخؾ وافصحبي ؾؼط 

 ـــــــــــــــــــ
وهةةق اختقةةور اامةةوم أ  ضوفةةى واامةةوم احلسةةغ بةةـ افؼوشةةؿ يف ذح  (1)

 [.2/78] افغويي
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!! بؾ اظسض ظؾقفؿ زيـ افةديـ افعراؿةل ادـوؾؼغ  رأس

يؼول افصةحو  ؾوفعبورة افسودي مـ االظساض أن بؼقفف: 

مسؾاًم ثؿ موت ظةذ ااشة م فقخةرج  ÷مـ فؼل افـبل 

بذفؽ مـ ارتد وموت ـوؾرًا ـعبد اهلل بـ خطؾ وربقعي بـ 

وكحقهؿبـ صبوبي  أمقي، ومؼقس
(1)

 .هةا 

مشةفقرة معروؾةي  لحةدٍ : وـقػ وؿضقي ؿزمةون بللت

 » ÷أكف يف افـور !! وكحقهو، وؿد ؿول  ÷وإخبور افـبل 
ال يلدخلون ثامىولة ملنهم إن يف أصح يب اثني عرش من فقً  

أخرجةف مسةؾؿ يف  شاانة حتى يلج اام  يف شم اخلول ط

 .بوب صػوت ادـوؾؼغ -صحقحف

: ومرادكو بوفصحوبي افذيـ هلؿ افشلن لا  العالاٖ املقهلٓ

ػوء وكحقهؿ أهؾ بدر وأهؾ بقعي افرضقان ومـ ال وخلؾـ

ال مـ يـظؿف  ىص ممـ رؾعي صلهنؿ أطفر مـ أن ختػك، 

ؾؾف ـؿعوويي ومـ اشتـ بف، ؿ بوفبوضؾ فافسـي يف شؾؽ

﴿معومؾي أخرى، ويتذ ظذ مـ  كظؿفؿ يف شؾؽ :     

                   ﴾
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــ
 [.278افتؼققد واايضوح ذح مؼدمي بـ افص ح ] (1)

 [.125األرواح افـقاؾخ ]ص  (2)
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: فؽةةـ ادتسةةؿغ بوفسةةـي اصةةطؾحقا ظةةذ أِضللًا ُلللا 

محؾقا افثـةوء يف افؽتةوب وافسةـي ظةذ مسؿك افصحبي ثؿ 

اصط حفؿ، ثؿ جعؾقا معـك افصحبي أن ال يرضة معفةو 

ذكى، تؾػقؼوت مل يدل ظؾقفةو دفقةؾ إال اهلةقى يف األول، 

اآلخر وافتؼؾقد يف ىواهلق
(1)

. 

أذف  : ؾعـد افزيديي فؾصحوبي مـزفي رؾقعي ؾفؿللت

ؿدرًا وأرؾع ذـرًا ومل يتؽؾؿقا إال ؾقؿـ طفر ؾسؼف وطؾؿف 

قوكي فرشقل اهلل وإـرامًو فف ؾنن مـ ؽر صوكػقا صحبتف 

أو بدل ؾؾقس مـ رشقل اهلل وفق ـون ابـف دع ظـؽ أن 

﴿يؽقن مـ أصحوبف:            ﴾:وؿد [64]هود ،

شامه ظؼبي افذي  ذـر ادتسؿقن بوفسـي مجوظي ـوفقفقد بـ

﴿افؼرآن ؾوشؼًو يف ؿقفف تعوػ:                  

           ﴾ :وبؼقفف تعوػ﴿            

         ﴾ وهذا أمر ذـره مجقع ادػرسيـ

وادحدثغ
(2)

مـ برس بـ أرضلة، ومروان بـ  وـذفؽ كوفقا 

 ـــــــــــــــــــ
 [.115األرواح افـقاؾخ] (1)

افز  راجع تػسر اآليتغ يف افدر ادـثقر فؾسققضل، ويف االشتقعوب البـ ظبد(2)

 يف ترمجي افقفقد بـ ظؼبي.



 

-56- 

﴿ :احلؽؿ، وؽرهؿ ـثرة وـػك بؼقل اهلل تعوػ      

                                  

     ....﴾وؿقفف [244 عمران: ]آل: ﴿          

      ﴾ :وؿقفف [20]الفتح: ﴿            

           ﴾:وؿد جوء وؽرهو  [202]التوبة..

يييت يوم القو مة أصح يب » :أكف ؿول ÷ظـ رشقل اهلل 

رب أصح يب أصح يب ...فوق ل إىك ال تدري م   فياول

عوا القهقرى فياول مم: شحق ً أحدثوا بعدك إهنم رج

وري ومسؾؿ بسبعي ظؼ ضريؼًو، وهق رواه افبخ ششحق ً 

متقاتر تقاترًا معـقيًو. وهذه افعجوفي ـوؾقي وإال ؾؼد 

اصوبي ؾقؿـ يـطبؼ ظؾقف اأوضحً ذفؽ يف رشوفتل )

مػفقم افصحوبي(، وـتى افبسوئط ـػقؾي بودقضقع إمجوالً 

 وتػصق ً . وهلل احلؿد.
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 "أهؾ افبقً وهؿ  إذا ــو كعرف أئؿي أهؾ احلديٌ
، وأمةويل واألحؽةوم ،ـتى احلةديٌ ـودسةـد افؼةيػو

، اامةةوم أمحةةد بةةـ ظقسةةك، وأمةةويل اامةةوم أ  ضوفةةى

وذح افتجريةد  األضةروش، ومرويوت اامةوم افـةوس 

 ؾـذـر بعضًو مـفؿ: ؾرهو وؽوهنٍ افب ؽي 

هة(، وتقيف 75وفد شـي )×عااموم األظظؿ زيد بـ ظ-1

 هة(.122صفقدًا شعقدًا )

(هةة 196وفد شةـي ) %ااموم افؼوشؿ بـ إبراهقؿ -2

 .(هة246وتقيف شـي )

اامةةوم اهلةةودي إػ احلةةؼ  قةةك بةةـ احلسةةغ، وفةةد شةةـي -3

،وهمالء افتزمةةقا (هةةة298(هةةة وتةةقيف شةةـي )245)

 افصحي، ؾؽؾ مو رووه مـ األحوديٌ واألخبور صحقح.

أمحد بةـ ظقسةك بةـ زيةد بةـ ظةع وفةد شةـي  ااموم-4

هةة وؿةد ؿةوم بخدمةي [247]هة وتقيف شـي [157]

افروايوت ظـف وظـ أئؿي اآلل احلوؾظ افؽبر ملؿد بـ 

هةة [157] يؼورب شةـي اممقفده ؾق1 مـصقر ادرادي

 هة ومو بعدهو.[297]وفعؾ وؾوتف شـي 
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ااموم افـوس احلسـ بـ ظع األضةروش، وفةد شةـي -5

 .[هة 424وتقيف شـي ] هة[347]

 قك بـ احلسغ اهلوروين مقفده شـي ااموم أبق ضوفى -6

 .[هة424[هة ووؾوتف شـي ]347]

مقفده شـي  اهلوروينااموم ادميد بوهلل أمحد بـ احلسغ -7

 .هة[411ووؾوتف شـي ] [هة333]

امةةوم أبةةق افعبةةوس أمحةةد بةةـ احلسةةغ اهلةةوروين ا -8

 .[هة353] شـي ادتقيف

مقفةده موم ادرصد بوهلل  قك بـ احلسغ افشةجري اا-9

[هة وـذفؽ وافده 479ووؾوتف شـي ][هة 412شـي ]

ااموم ادقؾؼ بةوهلل احلسةغ بةـ إشةامظقؾ اجلرجةوين 

مـ أظقون األمي األئؿي  ؿ[هة وؽره427ادتقيف شـي ]

 احلػوظ وافعؾامء األظ م.

 اظؾؿ أن ـتى افعومي يف ذفؽ ـام يع:هذا و

موفؽ بـ أكةس بةـ موفةؽ بةـ أ  ظةومر ظبد اهلل أبق  -1

ومةوت شةـي هةة(، 95األصبحل ادةدين وفةد شةـي )

 ..)ادقضل((واشؿ ـتوبف 179)

ااموم أمحد بـ ملؿد بـ حـبؾ افشقبوين، وفةد يف بغةداد يف  -2

هةة(، وتةقيف ضةحقة يةقم 164صفر ربقع األول شـي: )
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توب241( مـ ربقع األول شـي )12اجلؿعي ) ف هة( واشؿـ 

)ادسـد( وهق يشتؿؾ ظذ ثامكقي ظؼ مسـدًا وؿد اصةتؿؾ 

 ظذ افصحقح واحلسـ وافضعقػ.

: وهق أبق ظبةد اهلل ملؿةد بةـ إشةامظقؾ بةـ فبخوريا -3

بةةـ ادغةةرة اجلعػةةل افبخةةوري، وفةةد ظةةوم  إبةةراهقؿ

(ظومةًو 62هة( وظؿةره )256هة( وتقيف شـي )194)

حقح( إال ث ثي ظؼ يقمًو، واشؿ ـتوبف )اجلومع افصة

وهةةق أصةةفر ـتبةةف يف ظؾةةؿ احلةةديٌ، ومـفةةو )ـتوبةةف 

وافتةةوريخ  –افتةةوريخ األوشةةط  –افتةةوريخ افؽبةةر 

 األدب ادػرد(.-افصغر 

مسؾؿ: وهق أبق احلسغ مسؾؿ بـ احلجوج افؼشةري  -4

هةة( 261هةة( وتةقيف )274وبقري وفد ظةوم )سافـق

 واشؿ ـتوبف )اجلومع افصحقح(.

أي - أن افصةحقحغ ادظك افبعض ظةذ: ُفائلدٔ  توهٌْ

أصح ـتةى احلةديٌ وهةذه  -افبخوري ومسؾؿصحقح 

ـةؾ مةو يف )بةلن بةؾ ؿوظةد(ؿ افدظقى حتتوج إػ برهون 

 ،وال بد مـ مـوؿشتفو ،ؽر صحقحي (افصحقحغ صحقح

 وظؾامء األمي. ،ووضعفو فدن صػقة األئؿي

ومةـ افةذي هؾ ؿبؾ افعؾامء هةذه افؼوظةدة؟! : فوقلّ  
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هؾ أمجةع افبؼة وي؟! حقحهؾ هل ؿوظدة صووضعفو؟!

فةدن ادتعصةى ادزظقمةي صةورت افؼوظةدة ألن ظؾقفو؟!

ظذ مجرة ـلكف ؿوبض ؾفق ؿوبض ظؾقفو  !!ـوفؽتوب افعزيز

ظل أن األمةي ويدي  ،ويروي ويسـد !آخر افزمونيف مـ كور 

 أمجعً ظذ ذفؽ.

مع أن اامةوم أبةو ظبةد اهلل احلةوـؿ وـقػ أمجعً األمي  -  

وهةذا  ،ظةذ افصةحقحغ سةتدركافـقسوبقري أفػ اد

ةةػ احلةةوؾظ  ،افؽتةةوب أصةةفر مةةـ كةةور ظةةذ ظؾةةؿ وأفي

مةوت افزافدارؿطـل ظذ افصةحقحغ ـتوبةًو أشةامه )اا

 وافتتبع(
(1)

، وأفيػ احلوؾظ افضقوء ادؼدد ممفػًو أشامه 

)ؽرائى افصحقحغ( وذـر مو يزيد ظذ موئتل حديٌ 

  مـ افغرائى واألؾراد ادخرجةي يف افصةحقحغ، وأل

مسعقد افدمشؼل )صوحى األضراف( اشةتدراك ظةذ 

يف جزء افعؾؾ وـذا أل  ظع افغسوين ومسؾؿ افبخوري 

وبًو يف ؽرائةى ، وأفػ زيـ افديـ افعراؿل ـتتؼققدهمـ 

فؿ ذفةةؽ يف ـتبوه)افتؼققةةد افصةةحقحغ، وظةةوب ظؾةةق

 واايضوح( ؾفذه كبذة مـ ـتبفؿ ترد ظذ دظقاهؿ.

 ـــــــــــــــــــ
 ة أحوديٌ.كؼؿ افدارؿطـل ظذ افبخوري ومسؾؿ موئي حديٌ وظؼ  (1)
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ن )إن يف افصحقحغ مةـ افؼطوهذا ومـ أؿقاهلؿ ؿقل 

، فؼد رويو ظةـ أكةوس (ؾضً  ظـ ظدافتفمل يثبً إش مف 

يف رءفقسقا مـ أهؾ افديـ 
(1)

ويؽػل مو ؿوفف أبق زرظةي  

 دو ؿرأ صحقح مسؾؿ: )فؼد جعؾتف شؾاًم ألهؾ افبدع(
(2)

. 

يعـةل افبخةوري  – ام: مةو أخةذ ظؾةقفُلا  ابي الالالح 

ؾفةق مسةتثـك ممةو وؿدح ؾقف معتؿد مـ احلػوظ  -ومسؾامً 

فعةدم  -أي مـ دظةقى اامجةوع ظةذ صةحتفام –ذـركوه 

 .هةا .اامجوع ظذ تؾؼقف بوفؼبقل

د عقل  كلاله ابلي    643رص لا  ابي حجر يف ًد  السلار  
 هة.ا .وهق احساز حسـ:الاالح

: اشةةتدرك لللا  الوللُّ  يف اقداللٖ شللرح صللخْذ اسلللم  ُ

فام مجوظي ظذ افبخوري ومسؾؿ أحوديٌ أخ   ؾقفو بؼةض

 وكزفً ظـ درجي مو افتزموه.

َ لا  أبّ عهد اهلل بلي   : إن هةذا يطةرق علٕل صلخْذ اسللم   رُا

 افبدع. ألهؾ

 ـــــــــــــــــــ
 [. فؾع مي ملؿد بـ إشامظقؾ األمر.1/172راجع تقضقح األؾؽور ]  (1)

 [.1/51تقضقح األؾؽور ]  (2)
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ُ  ٓ : إن أحوديةٌ رواهةو افبخةوري ال لا  العالالٖ املقهلل

 مسؾؿ مل يسؾؿ ...وكحق ذفؽ.ومتسفو افصحي، وؿول: 

وؿول ـامل افةديـ بةـ مهةوم ردًا ظةذ أن )ـةؾ مةو يف 

 ال ءقز افتؼؾقد ؾقف. ،بوضؾافصحقحغ صحقح( حتؽؿ و

ػةل ؾؿةول ث ظـ افبحر وال حرج، د  وأمو رجوهلؿ ؾح

افصحقحغ مـ فف مـوـر ـعبد اهلل بـ صوفح وكعةقؿ بةـ 

محود وإشامظقؾ بـ أ  أويةس وشةقيد بةـ شةعقد ـةام يف 

 (.2/47ترامجفؿ وحؽك ذفؽ افذهبل يف ادقزان )

أن  [3/167[ أو ]2/247]وذـةةر افةةذهبل يف ادقةةزان

 فبخوري روى ظـ افؼدريي واخلقارج واجلفؿقي ومل يتجـبفؿ.ا

[: ويف رواة افصةةحقحغ 3/426وؿةةول يف ادقةةزان ]

 هة.ا .ظدد ـثر مو ظؾؿـو أن أحدًا كص ظذ تقثقؼفؿ

( البةةـ حجةةر أن 483ويف مؼدمةةي ؾةةتح افبةةوري ص)

ضفةامن افبخوري اظتؿد ظددًا يؼقل بوارجوء مثؾ إبراهقؿ بةـ 

 ظبد اهلل ادرهبل وؽرهؿ.بـ وزر  ،وئلافط وئذوأيقب بـ ظ

دفقس مثةؾ تة)ومـ أهةؾ اف( أيضًو 485ويف ادؼدمي )

 وؽرمهو. ،وزـريو بـ أ  زائدة ،بـ أ  ثوبً حبقى
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(أهنام اظتؿدا ظذ ادجوهقةؾ 487-485وؾقفو أيضًو )

 ،واحلؽؿ بةـ ظبةد اهلل ،احلسغ بـ احلسـ بـ بشورأمثول 

 وملؿد بـ احلؽؿ ادروزي.اهلل بـ احلسغ افؼـطري  وظبد

( ومةو بعةدهو أكةف بؾةغ ظةدد 473وذـر مـ ادؼدمةي)

 .( رج ً 48ادجوهقؾ ادختؾػ ؾقفؿ ويف تعققـفؿ )

وذـر أن افبخوري اكػرد بواخراج هلةؿ يف صةحقحف دون 

تؽؾؿ ؾقةف بوفضةعػ مسؾؿ بلربعامئي وبضع وث ثغ رج ً، اد

وظؼةيـ رجة ً مـفؿ )ثامكقن( رج ً، واكػرد مسؾؿ بستامئي 

 ادتؽؾؿ ؾقف افضعػ مـفؿ )موئي وشتقن رج ً(
(1)

. 

عؽرمةي مةقػ : واحتجقا بودلللت  جروحغ ظدافي وديـةًوـ 

ون يؾعةـ اامةوم ممابـ ظبوس وظؿران بـ حطون وؽرمهو  ــ 

بـ أ  ضوفى ويبغضةف، وؿةول افةذهبل يف )شةر أظة م  ظع

   .هةا .إن مـ رواة افصحقحغ مبتدظي [13/359افـب ء(]

وذـر ابـ األمر افصةـعوين أن يف رجةول افصةحقحغ 

مبتدظي وؿول: ؿد شؼـو يف ثؿرات افـظر مجوظي مـ ذفةؽ، 

 ـــــــــــــــــــ
ـ افص ح.16-1/15[، وذح مسؾؿ ]11هدي افسوري ]ص (1) ـ اب قوي كؼ ً ظ  [ فـؾ
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وؾقفؿ مـ هق داظقي إػ مذهبف
(1)

. 

: إن افـسةةوئل ضةةعػ مجوظةةي ُلللا  احلللافن ابللي حجللر

 افشقخون.  أخرج هلؿ

يف اختص بف افـسوئل بؾ صةورـف ممو : مو هذا لا  األاري

د مـ أئؿي اجلرح وافتعديؾذفؽ ؽر واح
(2)

. 

: وافعجى أن افبخوري ضعةـ يف رجةول وـةذب لللت 

روايو(ؿ وضةعػفو ثةؿ روى هلةؿ يف صةحقحف ـوحلةوؾظ 

بـ  قك افذهع ؾؼد رموه افبخوري بوفؽذب وؽةره  ملؿد

ثؿ روى ظـف تدفقسًو ومـسقبًو إػ جده، وـزيود بـ افربقةع 

ؼسةؿ مريؿ ووملؿد بـ يزيد افؽقيف ومعوويي بـ ظبد افؽة

افراوي ظـ ابـ ظبوس، وـفؿس بـ ادـفول وا(ةؿ  قةك 

 افؽـدي بوجلفوفي، وؿول: ؽر معروف وؽرهؿ!!!.

ظـ افبخةوري حةديثًو  هذا ومـ افعجوئى أن مسؾؿ مل يرو

 مع أن افبخوري صقخ مسؾؿ فؽةـ مسةؾامً  !واحدًا يف صحقحف

ةذب افةذهع افبخةوري !وتةرك ملؿةد افةذهع !ترـف  ؾؼةدـ 

 ـــــــــــــــــــ
 [.1/172تقضقح األؾؽور ]  (1)

 [.1/171تقضقح األؾؽور ]  (2)
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ذب افذهع وكسةبف إػ افتةدفقس ؾةسـفام وـذفؽ ا فبخوريـ 

مسؾؿ مجقعوً 
(1)
وظةرض مسةؾؿ بوفبخةوري يف مؼدمتةف ؾةقؿـ  

خوفػف مـ ذضف مـ أن ادخوفػ فف هق افبخوري
(2)

 . 

  ٓ : وأضةةول مسةةؾؿ يف ـ مةةف لللا  ابللي األاللري الاللوعاى

ومل يرصح بوشؿف أكف  -افبخوريظذ أي  –وافتفجغ ظؾقف 

اهة.فـوطرون أكف أراده ورد مؼوفتفافبخوري وإكام اتػؼ ا
(3)

. 

واظؾؿ أن افبخوري روى ظـ ملؿد افذهع
(4)

مةع أكةف   

 ـــــــــــــــــــ
أي صحقح مسةؾؿ  -وفؾبخوري ذـر يف صحقحف ؿول احلوـؿ: وفقس فؾذهع (1)

 ؾؾؿ يرو ظـفام صقاًو. –

[ وؽرهو، وذح صحقح مسةؾؿ 12اكظر ظـ ذفؽ مؼدمي ؾتح افبوري ]ص (2)

[1/127-128.] 

 [.1/44تقضقح األؾؽور ]  (3)

ـون ملؿد بـ  قك افذهع ملدثًو صفرًا، بؾ إمةوم أهةؾ احلةديٌ يف ظرصةه،   (4)

ؿةع بقةـفام ظةداوة أخةرج افبخةوري بسةببفو مةـ تتؾؿذ ظؾقف افبخوري، وو

بف وـون يؼةقل: مةـ ذهةى إػ ملؿةد بةـ  كقسوبقر، وكول مـ افبخوري وـذي

إشامظقؾ )افبخةوري( ؾةو(ؿقه !!ؾنكةف ال  رضة  ؾسةف إال مةـ ـةون ظةذ 

مذهبف وـون افبخوري يؼقل: إن فػظ افؼرآن خمؾقق ؾؼول افذهع: مـ زظةؿ 

دع ال ءوفس وال يؽؾؿ.اهة. بؾ ذـر مسةؾؿي أن فػظ افؼرآن خمؾقق ؾفذا مبت

يف افصؾي أن افبخوري ـون يرى أن افؼرآن خمؾقق، وا(ؿف بام خيؾ يف ادعتؼد 

[ .وذـر اجلـدي افشوؾعل يف ـتةوب 9/55واألموكي اكظر (ذيى افتفذيى ]

افسؾقك: أن افبخوري ـةون يؼةقل بخؾةؼ افؼةرآن!! واكظةر حةقل افةذهع 

 [.1/381[، إرصود افسوري ]2/31اد ]وصحقح افبخوري توريخ بغد
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ذضةف افصةحي مةع  ـذبف ودفسف ؾوفعجى! ـقػ يثبةً

وـذفؽ ضرد افذهع مسةؾاًم مةـ  ؾسةف وكػةر  افتـوؿض،

خؾؽون: ـون مسؾؿ ظذ إثر اظتؼةوده  ؿول ابـ  ،افـوس مـف

وز وافعةراقمرؾقضًو ومـضقرًا  ]مـةف[ يف احلجة
(1)

ومةـ   

ظذ صحي افبخةوري  مل ُتؿعتطؾع دثؾ هذا ظؾؿ أن األمي 

 .!!وأهنام أصح افؽتى بعد ـتوب اهلل تعوػأومسؾؿ 

 هذه افؼوظدة. -ملدثقن وؾؼفوء–إذًا مل يؼبؾ افعؾامء 

 ؟!لكي ِقا : فني الذ  ُفعٍا

مـ افبديل أن أي مسؾؿ إذا ؿول اهلل تعوػ أو رشقفف 

 ﴿ :يؼقل جؾ صلكفاهلل فػتف، ؾ  يؿؽـ خمو       

                                  

      ﴾ :صدق اهلل افعظقؿ. [66]األحزاب 

 .÷وكبقفؿ  ،ادممـغ مطقعقن ألوامر راؿؾنن 

ـتوبف افعزيز  يفهلل تعوػ ؾفؾ افذي وضع هذه افؼوظدة هق ا

إكةام ادةلمقر  ،ـؾ ذفؽ مل يؽـ!؟ ! ÷أم هق افرشقل افؽريؿ 

ومهو مل يةذـرا ذفةؽ بف هق اتبوع افؼرآن افؽريؿ وافسـي افـبقيي! 

 ـــــــــــــــــــ
[ ترمجةي مسةؾؿ 2/589[، وتذـرة احلػوظ ]2/218اكظر وؾقوت األظقون ]  (1)

 [.2872رؿؿ ]
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شمال جديةد وهةق: إػ رء مـفام وفؽـ يؼول: هـو  اومل يشر

ؾفو؟ وكأفقس افبخوري ومسؾؿ دو    افسـيـ 

: ال يؿؽـ ذفؽاجلّاب
(1)

ـي وؽربةً افسؿً ؾؼد ذ    

فؽـ هةؾ  ،ومو زال افؽوتبقن يدوكقن افسـي إػ يقمـو هذا

 وظةغ   ،أن احلؼ ؾةقام ؿوفتةف ضوئػةي ـةذا ÷أوص افـبل 

أو كةةف أصةةور إػ أن افسةةـي إافطوئػةةي هةةذه بحقةةٌ يؼةةول 

أو ؾةةقام يسةةؿك  ،ـتةةوبغ فػةة ن وؾةة نصةةحقحفو يف 

 .؟!÷ـفو كتف هذه افطوئػي افتل ظقمو دو  أبوفصحقحغ 

إين »بؼقفةف: ضوئػي احلةؼ  ÷رشقل اهلل  : فؼد ظغ  ىعم

أبلدًا كتل ب ن متسكتم به لن تضلوا بعدي إت رك فوكم م  

اهلل وعسيت أه  بوتي، إن اللطولف اخلبلر ىبليين أهنلام للن 

وهق يف صةحقح مسةؾؿ.  ،شاحلوض يفسا  حتى يردا علّ 

 .متقاترهق بؾ وأهؾ افســ وأمحد وؽرمهو 

مث  أه  بوتي فوكم كسفونة ىوح ملن ركبهل  » ÷وؿقفف 

ظذ ذط أخرجف احلوـؿ  شومن ختلف عنه  غرق وهوى ىج 

 صحقح ومشفقر.افشقخغ )افبخوري ومسؾؿ( وهق حديٌ 

 ـــــــــــــــــــ
وؿد اظسف افبخوري ومسؾؿ بلهنو مل يضعو يف افصحقحغ ـؾ مو هق ظـةدهؿ  (1)

 صحقح!! اكظر مؼدمي ابـ افص ح وافبوظٌ احلثقٌ البـ ـثر وؽرمهو.
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افـوس بسـي ؾوحلؿؾي فؾؽتوب وافسـي افـبقيي هؿ أوػ 

وأظؾؿ وأثبً يف ديـ اهلل تعوػ: ألن رشقل اهلل، 

 ﴿ :سظقـفؿ وبقـفؿ فؾـو ÷ افـبل           

          ﴾ :ؾفق افذي وضع هذه [4-6]النجم

 .اتبوظفؿ افؼوظدة ؾوفقاجى

أمو ـتوب افصحقحغ ؾؾقس ـؾ مو ؾقفام بصحقح ألن 

أهنةام  وأ –أي افصحقحغ  -اهلل ورشقفف مل يلمرا بوتبوظفام

ؾوفقاضع هلةو وبً، وأن ـؾ مو ؾقفام صحقح ثأأصح افسـي 

مـ؟! إذا مل تؽـ مـ اهلل تعوػ وال مةـ رشةقفف ؾفةل مةـ 

 يؾزمـو اتبوظفؿ.ؾ   !!افبؼ افذي يصقبقن وخيطاقن

بؾ فق أن أهؾ افبقً صححقا مو ؾقفام فؽوكو صحقحغ 

وـؾ مو ؾقفام صحقح: ألهنؿ محؾي افسـي وادلمقر بوتبوظفؿ أ

ؾ أحوديٌ ا"وأهؾ افبقً فبخوري ـوؾي ال يرون صحيـ 

ومسؾؿ ؾودتؼدمقن ؿبؾ افبخوري ومسؾؿ مـ آل افبقً 

مل يرو أحد مـفؿ ظـ رجول صحح افبخوري "افـبقي

ظذ ظدم صحي أحوديٌ "ومسؾؿ أحوديثفؿ!! وكصقا

افتشبقف وافتجسقؿ أو خؾؼ أؾعول افعبود افتل جوء افبخوري 

ؾؼد و و مـ جوء بعدمهومسؾؿ ودوكقه يف صحقحقفام، وأم
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يؾتزمو افصحي، بؾ ؿول إمومـو اهلودي إػ  ذـروا أهنام مل

: بقـفام وبغ افصحي مراحؾ ومسوؾوت، وااموم %احلؼ

توبف )مـفوج افقصقل(  ادفدي أمحد بـ  قك ادرته ـام يفـ 

ام يف 623-624] ـ  [  وااموم ادرته ملؿد بـ اهلودي

توبف )ذح افبوفغ اددرك(   ؿقظف، وااموم أبق ضوفى يفـ 

بـ محزة يف افشويف،  اهلل موم ادـصقر بوهلل ظبد[ واا89]

ثر مـ األئؿي بعقـفو هل ظذ أحوديٌ مقضقظي "وكصـ 

رواهو افبخوري ومسؾؿ، يف افصحقحغ أحوديٌ افرؤيي 

وأخبور يف افتشبقف وافتجسقؿ وكحقهو ـواموم أمحد بـ 

وااموم ادميد بوهلل وااموم  قك بـ محزة، بؾ   % احلسغ

يف  ؿقظف أكف يتطرق ظذ صحوحفؿ  –افس م  ظؾقف –ذـر 

اارشول وافشذوذ واالكؼطوع وؽر ذفؽ، بؾ أمجع آل 

ومقضقع، ومل  ػظذ أن يف افصحقحغ ضعق"ملؿد

شتبعد ا وال هذا ،يسؾام مـ افـؼد احلديثل يف افسـد وال يف ادتـ

ظبوشقي مورؿي دحوربتفؿ آلل افبقً بقً أن افػؽرة 

هبفؿ، وفذفؽ حرصوا افديـ يف وإضػوء مذ  "ادصطػك

مذهى آل افبقً اهلل وفؽـ رؽؿ هذا أطفر  ،أربعي مذاهى

    ﴿يؼقل: حقٌ وصدق اهلل  ،وبون

   ﴾[:8 الصف]. 
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ؾوفؼوظدة ؽر صحقحي، وفذفؽ مل ءؿع افبؼ ظذ صةحي 

فؼد و ،يعورضفو اجلـيي ؾضً  ظـ افبؼييبؾ مو يف افصحقحغ 

ةل  زرظةي ؿ يف افصةحقحغ ؾةشبؼ ذـر مـ تؽ أو أحةدمهوـ 

وابـ افؼطون وإكؽور افذهبل ظةذ مةو يف افصةحقحغ، وـةذا 

روى ممةـ كؼؾـوـ  م ابـ حجر يف ادجوهقؾ وادـوـر وؽرهؿ 

)اكظةر ك بؼقل افع مي ادؼبع حقٌ ؿةول ظـفؿ افبخوري، وـػ

مثةؾ  :ؿةول ،ـؿ ُتوىف صوحبفام مـ األئؿي افؽبورافصحقحغ 

ُتـبةف افبخةوري ومثةؾ اامةوم افةقيل   % جعػر افصةودق

افصةةحقحغ إػ  وبةةـ ظةةع ظؾقةةف افسةة م ُتـبةةف صةةوحب زيةةد

  ىص(. ال مو

[ (13/359أظ م افـب ء) ]شرافذهبل يف وـػك أن 

ؿول األخ افع مي  ؿول: إن مـ رواة افصحقحغ مبتدظي!!

 محقد افعزي يف ـتوبف ظؾةقم احلةديٌ معؼبةًو ظةذ ظبد اهلل

حريةةزــةة م افةةذهبل )هةةؿ 
(1) 

وظؿةةران بةةـ حطةةون 

 وكحقمهو(!!

: ءى أن كعؾؿ مجقعًو بةلن ؿقاظةد ادصةطؾح ُلا  أِضًا
 ـــــــــــــــــــ
ـ ظثامن احلؿيص ـون يؾعـ ااموم ظع بـ أ  ضوفى يف افققم موئي هق حريز ب (1)

 وأربعغ فعـي ]شبعغ[ صبوحًو و]شبعغ[ ظشقًو ؾؼط!!.
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ومو يتعؾؼ بذفؽ هل مـ وضةع  أظـل مصطؾح احلديٌ،

واجتفةةودا(ؿ!!! أظـةةل أهنةةو مةةـ وضةةع األئؿةةي  افبؼةة

هل وحقًو مـزالً ال ءقز معورضتف  اهلل تعوػ، ؾؾقس رمحفؿ

 !!...إفخ ـ مف حػظف اهلل.

)ومةةـ ذفةةؽ ءةةى أن كعةةرف أن أحوديةةٌ  :ُلللا  أِضللًا

بوؿل افؽتةى ادصةـػي افصحقحغ ءقز دخقل افـؼد  ظؾقفامـ 

صحوح وشــ وؽرمهو إػ أن ؿةول: مـ ادطفرة يف ظؾؿ افسـي 

ةؾ مةو يف افؽتةوبغ صةحقح ؾ هذا ال يعـل ذفؽ أنـ  ، ومعـ 

فام ظـ اخلطل وكحقه إػ أن هدظل افعصؿي هلام أو كـزكوـذا ال 

ؿول: ؾؽقػ وؿد تقجف افـؼد فؾصحقحغ مـ أـوبر وؾطوحةؾ 

وفةدارؿطـل أهؾ افعؾؿ مـ أهؾ ظرصمهو ومـ جةوء  بعةدمهوـ 

 إفخـ  مف حػظف اهلل. (...

ظـ ـتوبةف ادسةؿك  1وكؼؾ ـ م ظبد افعزيز افصديؼ 

وفػظةف: [6]ص (ورثمةـ ظؾةؾ افطعةـ بوحلة)افبوحٌ 

 زريةح)ومعوذ اهلل أن يؽقن افؽتةوب افةذي ؾقةف حةديٌ 

وظؿران بـ حطون مـ افؽتى ادؼترصة ظذ افصحقح وفق 

ومـ رجةع إػ  !!أمجع ظذ ذفؽ اجلـ ـام أمجع ظؾقف افبؼ

بـ ظثامن يعرف مو كؼقل ويتحؼؼ أن حةديٌ  زريحترمجي 

 .ي(ادؾعقن يـبغل أن يذـر يف ادقضقظوت البـ اجلقز
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)ؾةةةتح افبةةةوري( وؿةةةول احلةةةوؾظ ابةةةـ حجةةةر يف 

[136/483.] 

بةـ أ  كؿةر يف يف ـتوب )افتقحقد( أثـوء ذح ذيؽ 

اارساء )ؿول اخلطو : فقس يف هذا افؽتوب يعـل صحقح 

افبخوري حديٌ أصـع طوهرًا وال أصةـع مةذاؿًو مةـ هةذا 

يعـةل يؼتيضة ؾنكف يؼيض حتديد ادسوؾي ....إفخ( ،افػصؾ

[: وتؽؾؿ 383رصيح، وؿول يف هدي افسوري ]افتشبقف اف

 ابـ حزم وافؼويض ظقوض ظذ حديٌ ذيؽ.

كؽر ابـ حزم أحوديٌ ظديدة ذـرت يف افصحقحغ وأ

 ؾخر ردي  [ وؽره، وؿد7/358ـام يف شر أظ م افـب ء ]

[ مو يف افصةحقحغ 18/119افديـ افرازي يف تػسره ]

كلذب ثلالث  علوه الصالة السلالم –إن إبراهوم اخللو  »

!!وأكؽةةر افبةةوؿ ين وافغةةزايل وإمةةوم احلةةرمغ شكللذب ت

حقحغ افتل كصً ظذ أن ودي  روايي افصوافدا لاجلقيـ

[ 8/272 !! ـام يف ؾةتح افبةوري ]ظذ ابـ أ   افـبل صذ

[ : 7/236البـ حجر بؾ ؿةول ابةـ تقؿقةي يف افػتةووى ]

 .اهة.روى مسؾؿ أحوديٌ ؿد ظرف أهنو ؽؾط 

افسقد افع مي احلجي افػفومي احلةوؾظ ظؾؼف وأختؿ ذفؽ بام 
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( 2/361يف فقامةع األكةقار ) 1 د افديـ بـ ملؿد ادميةدي 

أـثةرهؿ تعةوفقؼ وؿبةؾ ] صورم افديـ افقزيرظذـ  م افسقد 

تو  افبخوري و مسةؾؿ ؼقفف ب، [افصحقحغ ادجزومي : يعـلـ 

ظذ مصطؾحفؿ وؿبقهلؿ هلو وردهؿ فغرهةو مةـ افةتحؽامت 

 ،وافتعصبوت افػوضحي افتةل فةقس ظؾقفةو برهةون ،افقاضحي

 وال أكزل اهلل او مـ شؾطون.

( وأؿةقل 2/362) اهلل يف افقامةع األكةقارثؿ ؿول أيد 

افتةل هةل اخلصةؿ ودة وصف ،بؿقجى افزهون وافتحؼقؼ

 بقون وتصديؼ:أؿقى 

ٌ بجفةةة  دكويؼقفةةةقن صةةةححـو احلةةةدي

 

 
 ومةةو صةةح ذا وااؾةةؽ ظقةةى ومةةلثؿ 

 

 

ـقةةػ ومةةو ظةةوبقه ـ  و ع مةة  ؽةةرهؿصةـة

 

 
ـقةةةػ خيػةةةك ويؽةةةتؿ   أتةةةقه ظقوكةةةوً 

 

 

ؼؿقكةةةةف ةةةةؾ افةةةةذي ـي  ؿةةةةد شةةةةؾؽقاـ 

 

 
 بحةةةةؼ وؽةةةةر احلةةةةؼ واهلل  ؽةةةةؿ 

 

 

 صةةةةذوذاً وإرشةةةةوالً وضةةةةعػوً وظؾةةةةي

 

 
 وجرحةةةوً س ةةةوً واجلفوفةةةي ؾةةةقفؿ 

 

 

ةةةة  ثؼةةةةوت روا(ةةةةؿ ـ  أيػؾةةةةح ؿةةةةقم م 

 

 
فؿ   معوويةةةةي ظؿةةةةرو ومةةةةروان مةةةـة

 

 

 ـةةةةذا األصةةةةعري وادغةةةةرة وافةةةةذي
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افؽتةةوب ادؼةةدم حؽةةك ؾسةةؼف كةةص   
(1)

 

ـ وؿوتةةؾ شةةبط ادصةةطػك    ظةةدوفقفؿمةة

 

 
ـ حطةةون مؽةةرم   ومةةودح أصةةؼوهو ابةة

ـ ؾوشةةةؼ ومـةةةوؾؼ   وـةةةؿ كحةةةقهؿ مةةة

 

 
ـ مةةةورق صةةةور ادةةةدار ظؾةةةقفؿ   ومةةة

ـ ملؿةةةةةةد   ثؼةةةةةو(ؿ أظةةةةةةداء ديةةةةةة

 

 
 ؾبةةةوهلل هةةةؾ يةةةرى بةةةذفؽ مسةةةؾؿ 

 وافعؾةةةؿ وافتؼةةةكأبةةةك اهلل وااشةةة م  

 

 
فؿكؼبةةةةؾ  وؿةةةةر  رشةةةةقل اهلل   ظةةةـة

ـ اةةةؿ(ؿةةةي ؾفةةةؾ   ـ إن مل تؽةةة  يف افةةةدي

 

 
ةةوكقا ظةةدوالً وهةةؿ هةةؿ   ومةةو اجلةةرح إنـ 

ً فةةةفرؽؿةةةؾ احلةةةؼ يةةةو هةةةذا وإن    ؿةةة

 

 
ـو كسةةةةؾؿ أكةةةةقف فعؿةةةةر     اهلل فسةةةة

 وؿةةةؾ فؾةةةدظووي افػورؽةةةوت وأهؾفةةةو 

 

 
 هؾةةةؿ إػ افزهةةةون ؾةةةوحلؼ أؿةةةقم 

(2)
 

األبقوت واضحي يف دالفتفو ظذ كؼد افصحقحغ ومو و 

ظةةةذ شةةةوئر ادصةةةـػوت هةةةق مةةةو ؾعؾةةةقه يف  هظةةةوبق

 وممفػو(ؿ. صحوحفؿ

 ـــــــــــــــــــ
 هق افقفقد بـ ظؼبي.  (1)

[ فإلمةوم  ةد افةديـ 33-37واكظر األبقوت يف ديةقان احلؽؿةي واايةامن ] (2)

 .,ادميدي مجعف افقافد افع مي افؼوشؿ بـ أمحد ادفدي 



 

-75- 

رشةةوفتل )إشةة م أ  يف  وؿةةد كؼؾتفةةاألبقةةوت وهةةذا 

وتةراجؿ افرجةول  ،ضوفى( وؾقفو ذحً معوين األبقوت

وهةذه إفقفؿ ؽرهؿ ممـ صةوـؾفؿ ، وأضػً  ،ادذـقريـ

ومةـ اهلل  ،الختصةوراإكام هل ظجوفةي ؿةد راظقةً ؾقفةو 

 تقؾقؼ.اشتؿد افعقن واف

هذا ومو أحسـ مو ؿوفف ابـ األمر افصةـعوين ردًا ظةذ 

ؿوظدة دظقى صحي مةو يف افصةحقحغ وفػظةف: دظةقى 

افدظقى إػ دفقةؾ... إػ ؿقفةف:  توج مدظقف بنثبوت هذه 

أكف يغؾةى يف افظةـ أن يف افعؾةامء ادجتفةديـ مةـ ال  مع

يف  وً يعةةرف افصةةحقحغ ؾةةنن معةةرؾتفام فقسةةً ذضةة

اهة  .!! واحلوصؾ مـع افدظقى االجتفود ؿطعوً 
(1)

. 

: ؾقجقز اخلطل وافـسقون ظذ افبخوري ؾقام حؽةؿ ُللا  

بصحتف.. وؿةول: إن افبخةوري ومسةؾؿ مل يةذـرا ذضةًو 

فؾصةةةحقح وإكةةةام اشةةةتخرج األئؿةةةي هلةةةام ذوضةةةًو 

روايتفام فطرق تبعفؾت
(2)

 . 

-2/172وؿول ابةـ برهةون يف افقصةقل إػ األصةقل ]

 ـــــــــــــــــــ
 [.1/94تقضقح األؾؽور ] (1)

 [.147-137ثامرت افـظر ] (2)
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قس معصقمًو ظـ اخلطل ؾة  كؼطةع : وألن افبخوري ف[174 

بؼقفةةف، وألن أهةةؾ احلةةديٌ وأهةةؾ افعؾةةؿ ؽؾيطةةقا مسةةؾاًم 

ةون ؿةقهلام مؼطقظةًو بةف ووافبخوري وأثبتةقا أوهةومفام،  فةقـ 

وفشةفودة، وال خة ف  الشتحول ظؾقفام ذفؽ، وألن افرواييـ 

 أن صفودة افبخوري ومسؾؿ ال يؼطع بصحتفو ...إفخ.

تو بف خمترص صحقح افبخةوري واظسف األفبوين يف مؼدميـ 

بضعػ أحوديٌ يف صحقح افبخوري، وذـةر أن [ 8-5ص]

فؾذمي، وفةقؽـ افؼةراء ظةذ  ظساف أداء فألموكي وتزئيً هذا اال

 بصرة مـ ديـفؿ وبقـي مـ أحوديٌ كبقفؿ.

ذه افةةزاءة ذـركةةو مؼتطػةةوت هلةةذه : وكحةةـ هلةةللللت

افعجوفي، وكبذًا فؾتؼؾقد افذي رشؿقه ومـعقا افبوحٌ ظـ 

افتحديد واالض ع ظذ مو هةق افصةحقح مةـ شةـي خةر 

، وؿد أؾردت دـوؿشي افصحقحغ بحثةًو ـةومً  ÷افبؼ 

ظسةةةك اهلل أن يـػةةةع بةةةف ظبةةةوده ويؽتةةةى يل أجةةةره 

 . قى شؿقع إكف

 .ىحن بصدده من تعداد ادحدثن لدى الع مة م ىعود إىل 
بـ األصةعٌ بةـ إشةحوق األزدي أبق داود: شؾقامن  -5
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شةـي هة(وتقيف بوفبرصة 272، وفد شـي )ستوينافسج

هة( واشؿ ـتوبف )افســ( ادعةروف بسةــ أ  275)

 (حديٌ.4877وظدد أحوديثف ) ،داود

افسمذي: أبةق ظقسةك ملؿةد بةـ ظقسةك بةـ شةقرة -6

هةةةة(وتقيف شةةةـي 279افسةةةؾؿل، وفةةةد شةةةـي )

واشؿ ـتوبةةف )جةةومع افسمةةذي()اجلومع هةةة(279)

 افصحقح فؾسمذي(.

ل: أبق ظبد افرمحـ أمحد بـ صةعقى بةـ احلوؾظ افـسوئ-7

هةةة(وموت بؿؽةةي 225ظةةع افـسةةوئل، وفةةد شةةـي)

 هة(.373شـي)

خصوئص ػ ـتوب )وذفؽ ألكف أف   ،صفقداً  1وؿد تقيف 

بـ أ  ضوفى( ؾطوفبف أهةؾ افشةوم بةلن  أمر ادممـغ ظع

ال »يؽتى يف خصوئص معوويي ؾؼةول: ال أحػةظ ؾقةف إال 

ؾحؿةؾ  ،أخرجً خصقتوهؾداشقه حتك  شبطنه أصبع اهلل

وؿد ذـر ذفؽ ػعؾي افشـقعي، او مـ تؾؽ افإػ مؽي وموت 

 افذهبل يف تذـرة احلػوظ، وافؼصي مشفقرة.

)افسةــ افصةغرى(و( افؽزى  )افســاشؿ ـتوبف
(1)

 ،

أصح ـتى جعؾف بؾ إن افبعض  ،بعد افصحقحغ وؿد ظد  

وؽرمهو، وهق افةذي  ،ؾفق أصح مـ افصحقحغ ،افعومي

 ـــــــــــــــــــ
 وتسؿك ]ادجتبك[. (1)
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 واهلل أظؾؿ. ،كختوره

أبق ظبد اهلل ملؿد بـ يزيد بـ موجةي افربعةل  :ابـ موجي-8

واشةؿ (275هةة( وتةقيف)277وفد شةـي ) ،افؼزويـل

ـتوبف )افســ( ادعروف بســ ابـ موجي، وؿد تؽؾؿةقا 

ؾةنن وفةذفؽ افسةتي، أضعػ ـتةى ظـدهؿ ؾفق  ،ؾقف

األمفوت افسةً  وأافســ األربع مل ءعؾف مـ بعضفؿ 

مجةع ؾقةف ألكةف  :وؿةوفقاموفةؽ، مقضةل ظـةف دل بواشت

وافضعقػ وادقضةقع، وفةذفؽ  ،واحلسـ ،افصحقح

إػ شـد احلةديٌ إذا ـةون يف شةــ ابةـ البد أن يـظر 

 ،ومسةوكقد وشةــ ،صةحوح ـثةرةهلؿ وبؼقً  ،موجي

 ، وفؽـ أذكو إػ أمفو(و.فسـو بصدد افتػصقؾ

بةد ظؾقةؽ  هذا وفـختؿ هذا ادخترصة بةلن كؼةقل: ال

وأن تلخةذ ؿقاظةده  ،طوفى أن (تؿ اةذا افػةـظزيزي اف

حتةك يتبةغ فةؽ  ،وضةعػف ،وظؾؾف ،فعؾق ااشـود تتـبفو

فؽ شةؼقؿف ؾة  تعةقل  ون بويؾ  تلخذ إال بف  ،صحقحف

وحػةوطفؿ، "وفتؽتػةل بؿرويةوت أهةؾ افبقةًظؾقف 

وأشوكقدهؿ هل أظذ األشوكقد وأذؾفو، بؾ هل افسؾسؾي 

 افذهبقي، وـام ؿول بعضفؿ:
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ـ ذهةةةةى  شؾسةةةةؾف  مةةةة

 

 مـقضةةةةةةةي بوفشةةةةةةةفى 
 وكسةةةةةةةبي تةةةةةةةرددت 

  

 بةةةةةةةغ ويص وكبةةةةةةةل  
ـ ضفرهةةةو   شةةةبحون مةةة

 

سةةةى  ـ صةةةوئبوت اـف  ظةةة
 

 :%افـوس األضروشوؿول 
 وؿقهلؿ مسـد ظـ ؿقل جدهؿ

 

ـ افبوري إذا ؿوفقا  ـ جزيؾ ظ  ظ

 :%وؿول ادـصقر بوهلل ظبد اهلل بـ محزة  
 جةده  مو بغ ؿقيل ظـ أ  ظـة

 جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةده

 

ـبةل اهلةوديوأبق أ  ؾفةق    اف

ةةو أصةةق  ـووؾتةةوً يؼةةقل روى ـف  خ

 

ـود ـم إشـودي    مو ذفؽ ااش

 د فشةلكفقةخذ مو دكك ودع افبع 

 

ـ اابعةةود  ـقةةؽ داكقةةف ظةة  يغ

 ،وترسة اخلةوضر ،ؾفذه األشةوكقد هةل افتةل تسةعد افبةول 

وامةتألت  ،ؾؼد تزيـةً افةدؾوتر ،وتطؿاـ هلو افؼؾقب افـقاطر

ديةةٌ بةةغ األوائةةؾ ـتةةى افعةةسة افـبقيةةي بصةةحوح األحو

 اهلل ربف. ؿؾ ادممـ كظره ويعؿؾ ؾؽره وفقتؼؾؾقعواألواخر، 

ظةذ شةقد يف افبدايي واخلتوم مـ افص ة وافسة م وفـؽثر 

ة -األئؿي األظ ماألكوم وظذ آفف  ؼ اهلل اجلؿقةع دةو  ةى ووؾي

وال حقل وال ؿقة إال بوهلل افعع افعظقؿ، وصةذ اهلل  ،ويرى

يض اهلل ظـ صحوبتف افراصةديـ وافتةوبعغ ظذ ملؿد وآفف، ور

 ؽػور. وكحـ معفؿ يو اهلل يو ظزيز يو .هلؿ بنحسون

 آمغ افؾفؿ آمغ ،،،
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 3 -------------------------------- مقدمة

 2 --------------------------أمهوة السنة النبوية

 17 --------------------- الرواة يف عرص الصح بة

 12 ----------------------ـ م ذو وجفغ:

 11 ----------------- تدوين احلديث ومراح  تطوره

 19 -------------------- اواعد ه مة لقبول الرواية

ـتوب اهلل1)  16 ---------------------- :( افعرض ظذ 

ٌ:( تقاتر 2)  17 ---------------------------احلدي

ٌ بوفؼبقل:3)  18 ---------------------- ( تؾؼل احلدي

ً ظؾقفؿ افس م:4)  18 ------------- (تؼديؿ مو رواه أهؾ افبق

ً حجي:5)  19 ------------------ ( اظتبور إمجوع أهؾ افبق
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 27 ----------------------- (ؿبقل مراشقؾ األئؿي:7)

 21 ---------------------- ( ظدافي وضبط افراوي:8)

 77 --------------------------- أىواع احلديث

ٌ افصحقح-أ  22 --------------------- :تعريػ احلدي

 24 -------------------------- تعريػ احلسـ -ب

ٌ افضعقػ: -جة  25 ------------------------ احلدي
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 27 ----------------------------- وؿؾتفو: افطرق
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 39 ----------------------------- حؽؿ افتدفقس:

 47 -------------------- األؽراض احلومؾي ظذ افتدفقس:
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 45 ----------------------------- حؽؿ اادراج:
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 52 --------------------------- تعريػ افصحو :

 32 ----------------------- أئمة احلديث وكتبهم
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 81 -------------------------- ادحتقيوت

 


